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АНОТАЦІЯ 

 

Дегодюк С.Е. Агрохімічні та агроекологічні основи відтворення 

родючості ґрунтів в системах землеробства Полісся і Лісостепу України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук за 

спеціальністю 06.01.04 «Агрохімія» (Сільськогосподарські науки). – 

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», Київ, 2019; 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені  

О.Н. Соколовського», НААН, Харків, 2019.  

На сучасному етапі становлення суспільства і переоцінки його 

пріоритетів, разом із традиційними засадами ведення землеробства і систем 

удобрення, надзвичайної актуальності набуває їх адаптація до змін кліматичних 

умов і ринкових відносин із застосуванням новітніх засобів хімізації і 

біологізації з урахуванням економічних і екологічних чинників.  

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та практичне 

вирішення наукових проблем, пов’язаних із відтворенням родючості ґрунту за 

різних систем удобрення і знайшли нове методологічне розв’язання питання, 

що стосуються розроблення наукових основ відновлюваного землеробства та 

створення полікомпонентних органо-мінеральних біоактивних добрив (ОМБД). 

 Наукова новизна отриманих результатів полягає у: обґрунтуванні 

агрохімічних і агроекологічних основ тривалого (упродовж 25-50 років) 

застосування традиційних і нових видів органічних та мінеральних добрив у 

польових сівозмінах Полісся і Лісостепу України, що забезпечує збереження 

родючості ґрунтів, підвищення продуктивності сільськогосподарських культур; 

проведенні комплексної оцінки стану агроценозів за систематичного 

навантаження помірними і високими дозами тваринницьких стоків 

промислових свинокомплексів; розробленні наукових засад і моделі 

відновлюваної системи удобрення з залученням місцевих органічних ресурсів, 

стимуляторів росту за мінімального застосування мінеральних добрив; 
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визначенні закономірності змін фізико-хімічних властивостей ґрунту, 

показників гумусу і елементів живлення за різних систем удобрення і ґрунтово-

кліматичних умов; розробленні композицій і створенні нових 

полікомпонентних органо-мінеральних біоактивних добрив з удобрювальними, 

меліоративними, сорбційними і біотичними властивостями, одержаними на 

основі біоконверсії органічної речовини для потреб сучасного землеробства; 

обґрунтованні економічної та енергетичної ефективності застосування 

оптимальних доз органічних, мінеральних і органо-мінеральних біоактивних 

добрив у польових сівозмінах Полісся та Лісостепу. 

Встановлено, що в тривалому досліді на сірому лісовому ґрунті Північної 

частини Лісостепу систематичне, впродовж 50-річного періоду, застосування 

органічних і мінеральних добрив у 10-пільній польовій сівозміні забезпечило 

розширене відтворення потенційної родючості грунту за органо-мінеральної, 

органічної і відновлюваної систем удобрення за умов помірного навантаження 

мінеральними добривами (N66P60K68) на фоні 12 т підстилкового гною ВРХ на  

1 га сівозмінної площі, із збереженням балансу суми увібраних основ і 

наближенням реакції грунтового розчину на рівні, близькому до слабкокислої 

(рН 5,2-5,4), за суто мінеральної системи удобрення – до середньокислої   

(рН 4,84).  

Встановлено, що високі навантаження мінеральними добривами 

(N132P90K136) призводять до зниження суми увібраних основ грунту до             

7,74 мг-екв/100 г грунту, тоді як за помірних доз і застосування побічної 

продукції рослинництва (N49P30K51 + 6 т/га гною ВРХ+ побічна продукція) – цей 

показник становив – 9,42 мг-екв/100 г грунту, за органічної системи удобрення 

(24 т/га гною) – 10,15 мг-екв/100 г грунту. 

За 50 річний період дослідження найкращі умови для накопичення 

загального гумусу в орному шарі склались за органічної системи удобрення    

(24 т/га гною ВРХ), де його вміст досягав 1,88%, що на 28% перевищував 

вихідний вміст і на 22% – вміст за мінеральної системи удобрення – 1,54%. За 

внесення помірних доз туків за відновлюваної і органо-мінеральної систем 
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удобрення відбулось підвищення вмісту гумусу до 1,65 і 1,77% або відповідно 

на 14 і 22% відносно вихідного рівня – 1,45%. Натомість за мінеральної 

системи удобрення за внесення підвищених доз мінеральних добрив 

(N99P60K102) відбулось його зниження до 1,4%. При цьому за оптимального 

удобрення визначено фульватно-гуматний процес гумусотворення, а за 

мінеральної системи удобрення – гуматно-фульватний, що вплинуло і на 

поживний режим сірого лісового ґрунту: вміст загального азоту в орному  

(0-20 см) його шарі за мінеральної системи удобрення підвищився на 30%, а з 

залученням органічних добрив і помірних доз NPK до 50% і становив 

відповідно, 750; 850 і 880 мг/кг. За п’ять ротацій 10-пільної сівозміни вміст 

гідролізованого азоту знизився, порівняно з її І ротацією (86-104 мг/кг), за 

мінеральної системи удобрення – на 21%, за органо-мінеральної помірної 

(N66P60K68 + 12 т/га гною) – на 14%, підвищеної (N99P60K102 + 12 т/га гною) – на 

16%, відновлюваної (N49P30K51 + 6 т/га гною + п п) – на 12% і органічної (24 т/га 

гною) – на 6%, що свідчить про диференціацію азотного фонду грунту за різних 

систем удобрення.  

Вміст валового фосфору на контролі без добрив за І ротацію польової 

сівозміни становив 620 мг/кг з підвищенням на 10-17% за внесення зростаючої 

кількості фосфору у складі органічних і мінеральних добрив. Порівняно з 

першою ротацією у п’ятій його вміст підвищився, за органо-мінеральної 

системи удобрення за дози Р33 на 10%, за дози Р60 на 37%, за дози Р90 – на 71%. 

Визначено, що за помірних навантажень доз добрив вміст водорозчинного 

фосфору за V ротацію, порівняно з першою, збільшився у 4 рази, а за високих 

(N132P90K136) – в 14 разів. Забезпечення грунту рухомим фосфором впродовж  

І ротації залишилось на низькому рівні – в середньому 55 мг Р2О5 на кг грунту, 

в наступні ІІ- ІV ротації – на середньому рівні – 91-93 мг/кг, а за V ротацію 

відповідав підвищеному вмісту – 198 мг/кг. Найвище накопичення рухомого 

фосфору визначено за відновлюваної (203 мг/кг) і органо-мінеральної системи 

удобрення з підвищенням вмісту Р2О5 – до 298 мг/кг грунту.  
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Беручи до уваги високу поглинальну здатність калію кристалічними 

гратками мінералів, вміст необмінного калію, порівняно з контролем без 

добрив, за 50-річного внесення добрив в середньому підвищився на 18%, 

рухомих і водорозчинних форм – майже удвічі. Порівняно з І ротацією польової 

сівозміни за помірних і високих навантажень добривами його вміст досягав 

середнього забезпечення (94-104 мг/кг) з ІІ ротації і залишався таким до 

завершення V ротації. Визначено стабілізаційну роль побічної продукції 

рослинництва у накопиченні рухомого калію, який традиційно в зерно-

бурякових сівозмінах був у мінімумі. 

За екстенсивного ведення сівозміни на сірому лісовому грунті без 

застосування добрив (контроль) середня урожайність визначалась на рівні   

І ротації – 3,79 т/га. За оптимальної органо-мінеральної системи удобрення 

(N66P60K68 + 12 т/га сівозмінної площі гною) середній приріст за кожну ротацію, 

порівняно з попередньою, становив близько 4%. На завершення V ротації 

польової сівозміни найвищу продуктивність одержано за оптимальної органо-

мінеральної системи удобрення – 6,2 т з.о./га з окупністю NPK 7,5 кг з.о./кг 

добрив, за відновлюваної – 5,7 т з.о./га (з урахуванням дії регуляторів росту 

рослин – 6,1 т/га) з окупністю NPK – 9,4 кг з.о./кг добрив, тоді як за мінеральної 

системи удобрення вона становила 5,9 кг з.о./кг добрив. 

Найперспективнішою, агрономічно і економічно доцільною, визначено 

відновлювану систему удобрення з максимальним залученням відновлюваних 

органічних ресурсів і мінімальним – мінеральних добрив (N49P30K51 + 6 т/га + 

побічна продукція – 7 т/га) з проведенням позакореневих підживлень 

регуляторами росту рослин.  

Встановлено, що продукти біологічної переробки тваринницьких стоків і 

рідкий гній свинокомплексів найефективніші на дерново-підзолистому 

супіщаному грунті і чорноземі типовому за внесення їх у польових сівозмінах у 

помірних дозах, під зернові культури 50-100 кг/га, просапні – 150-300 кг/га 

загального азоту в них. Визначено, що рідкі стоки інтенсивно впливають на 

деградацію фізико-хімічних показників родючості грунтів Полісся і Лісостепу, 
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знижуючи на опідзоленому ґрунті суму увібраних основ у 1,5 раза, а на 

чорноземі типовому є чітка тенденція переходу нейтральної реакції ґрунтового 

розчину до слабкокислої (рН сол. – від 6,7 до 5,6). Вміст загального гумусу на 

дерново-підзолистому ґрунті за внесення помірних доз продуктів  біологічної 

переробки становив 1,17%, а за високих навантажень знижувався порівняно з 

ними на 14%, на чорноземі за дози рідкого гною N400 – на 6% за значень 

гідролітичної кислотності 2,77 мг-екв/100 г ґрунту. 

Визначено, що систематичне, впродовж 25 років, застосування продуктів 

біологічної переробки стоків свинокомплексів істотно впливало на фосфатний 

режим, в першу чергу – дерново-підзолистого грунту, де вміст рухомого 

фосфору досягав 1156 мг/кг за внесення твердої фракції у дозах  N200-400 

порівняно з контролем (без добрив) – 235 мг/кг. Відповідно на цих варіантах 

відбулось підвищення в 2,9-4 рази відносно контролю (1,2 млн/г грунту) 

чисельності фосфатмобілізівної мікрофлори, в 5-13 разів кількості 

денітрифікуючих бактерій відносно контролю (12 тис./г грунту), за повної 

відсутності азотобактера. Встановлено еколого-агрономічну доцільність 

застосування продуктів біологічної переробки разом із побічною продукцією 

рослинництва і сидератами, що сприяло зниженню хімічного забруднення 

навколишнього природного середовища та підвищило ефективність одиниці 

внесених органічних твердих і рідких відходів свинокомплексів у 2-4 рази 

порівняно з високим їх навантаженням. Надмірне внесення стоків і продуктів їх 

переробки N400-900  помітно впливало на нітратне забруднення поверхневих і 

підґрунтових вод з перевищенням ГДК в районах діяльності  середнього 

свинокомплексу у 4 рази, а великого – у 10-18 разів з високим 

зафосфачуванням земель в умовах виробництва та хімічного забруднення 

поверхневих і підґрунтових вод.  

Важливим напрямом в агрохімічній науці є створені автором 

полікомпонентні органо-мінеральні біоактивні добрива (екобіом), виготовлені 

на органічній основі озерного сапропелю, або бурого вугілля, а також 

пташиного посліду і гною ВРХ з різними органічними і мінеральними 
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наповнювачами. Завдяки меліоративним і біотичним властивостям ОМБД 

високоефективні за внесення їх у дозах 1-3 т/га в основне удобрення, на 50% 

менше за локального внесення і 0,1-0,3 т/га в рядки при сівбі.  

За показниками економічної ефективності визначено, що раціональнішою 

системою удобрення на сірому лісовому грунті є відновлювана, де отримано 

найвищий прибуток – 9,1 тис. грн, при цьому собівартість продукції була на 

15% нижчою, а рівень рентабельності на 26% вищим порівняно з оптимальною 

органо-мінеральною системою удобрення. Найвищі показники енергетичної 

ефективності одержано за органічної (24 т/га ріллі), і відновлюваної системи 

удобрення, де вони становили відповідно 7,8 і 5,9 одиниць, тоді як за органо-

мінеральної системи удобрення і зростаючих доз мінеральних добрив Кее був у 

межах 4,3-4,8 одиниць.  

 Внесення тваринницьких стоків і продуктів їх переробки екологічно і 

економічно доцільне лише за застосування їх у помірних дозах – N100-300. 

Найвищий рівень рентабельності (150-160%) одержано за рядкового внесення 

гранульованих ОМБД у дозі 0,1-0,3 т/га, що відкриває широкі перспективи для 

ощадних безвідходних технологій у тваринництві, включаючи і технології 

органічного виробництва. Економічно і екологічно доцільними є ті системи 

удобрення, що передбачають внесення агрохімікатів у помірних дозах. 

Практичне значення отриманих результатів є: проведення багаторічних 

польових досліджень та агроекологічного моніторингу у зонах Полісся та 

Лісостепу, удосконалення і розроблення сучасних систем застосування добрив 

для господарств різної спеціалізації, створення композицій нового покоління 

органо-мінеральних біоактивних добрив, визначення ефективності 

застосування в системах удобрення біопрепаратів і стимуляторів росту рослин.  

Впровадження наукових розробок упродовж 2000-2017 рр. у 

господарствах Київської, Житомирської, Черкаської і Полтавської областей 

підтверджено довідкою Департаменту землеробства та технічної політики в 

АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України на площі понад  

5,6 тис. га від 31.10.2017 року. 
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Наукові розробки із застосування рідкого гною свинокомплексу на 20000 

голів з максимальним залученням побічної продукції рослинництва 

впроваджено упродовж 2011-2015 рр. в ТОВ АПК «Насташка» Рокитнянського 

району Київської області на загальній площі 2 тис. га (акт про впровадження від 

07 грудня 2015р. ). В ТОВ ЕНАФ «Мрія» Володарського району Київської 

області на чорноземі типовому в 2011-2015 рр. впроваджено систему удобрення 

на основі місцевих органічних ресурсів - підстилкового гною ВРХ, подрібненої 

соломи озимих і ярих зернових, стебел кукурудзи та мінімальним внесенням 

мінеральних добрив у поєднанні з біопрепаратами і стимуляторами росту 

рослин на загальній площі 3,5 тис. га (акт про впровадження від 19 листопада 

2015р.). 

Наукові положення та розробки дисертаційної роботи висвітлено у 

методичних рекомендаціях: «Управління поверхневими стоками 

сільськогосподарських територій та вдосконалення систем моніторингу в 

басейнах малих річок» (2003), а також в науково-практичних рекомендаціях: 

«Науково-практичні рекомендації з ефективного поєднання мікробних 

препаратів з мінеральними добривами у технологіях вирощування пшениці 

озимої» (2011), та рекомендаціях «Раціональне застосування органо-

мінеральних біоактивних добрив у землеробстві» (2013) та «Культура 

сидерації. Наукові основи ефективного застосування зелених добрив у 

господарствах різних форм власності» (2013), «Застосування побічної продукції 

і сидератів у відновлюваному землеробстві України» (2014). 

Розроблено технології і отримано три Деклараційних патенти на винахід 

із створення різних композицій органо-мінеральних біоактивних добрив, а 

також біологічно активної компоненти (біота). 

Ключові слова: агрохімічні та агроекологічні заходи, біоконверсія, 

відтворення родючості ґрунтів, економічна й енергетична ефективність, органо-

мінеральні біоактивні добрива, традиційні і альтернативні системи удобрення, 

продуктивність, охорона довкілля. 
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узагальнення результатів, підготовка висновків, написання тези). 

31. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Шляхи аграрних реформ в Україні. 

Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. Спецвип., присвячений 

Всеукр. наук.-практ. конф. «Стан земельних угідь та поліпшення їх 

використання».  

2-3 червня  2005 р.  Київ, 2005. С. 15-23 (аналітичний огляд стану проблеми, 

узагальнення матеріалу, підготовка висновків та написання статті).  

32. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Гуральчук С.З. Порушення і 

відновлення біосферних функцій педосфери як інтегральні показники 

антропогенезу. Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвип. до VII з’їзду УТГА.  

24-27 липня 2006 р. Харків, 2006. Кн. 3. С. 214-216 (теоретичне обґрунтування 

відновлення біосферних функцій, систематизування знань, узагальнення та 

аналізування проблеми, підготовка висновків, написання тези). 
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33. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Біологічний азот у землеробстві 

України. Розширене використання у землеробстві біологічного азоту як 

складової частини концепції продовольчої та енергетичної незалежності 

України на етапі євроінтеграції: матеріали Всеукр. наук. конф. 6-8 червня 2006 

р. Київ-Чабани, 2006. С. 13-22 (теоретичне обґрунтування використання 

біологічного азоту у землеробстві, збір і оброблення матеріалу, підготовка 

висновків, написання статті). 

34. Дегодюк Е.Г. Дегодюк С.Е. Спеціалізація землеробства в Україні 

залежно від зміни клімату. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут 

землеробства УААН». Спецвип. за матеріалами Всеукр. наук. конф. «Наукові 

основи землеробства в контексті змін клімату». 2008. С. 69-77 (аналіз 

статистичних даних, розроблення перспективних моделей землеробства, 

підготовка висновків та написання статті). 

35. Дегодюк С. Зміни потенційної та ефективної родючості ґрунту в 

польовій сівозміні впродовж 45-річного застосування добрив за різних систем 

удобрення. Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості 

ґрунтів і використання добрив: матеріали Міжнарод. наук. практ. конф., 

присвяченої 90-річчю утворення кафедри ґрунтознавства, землеробства і 

агрохімії, 23-25 вересня 2009 р. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2009. С. 110-116. 

36.  Екологічні, агрохімічні, фізіологічні й агрономічні аспекти 

мінерального живлення рослин / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, С.З. Гуральчук,  

О.А. Літвінова, Н.Г. Буслаєва, Ж.З. Гуральчук, А.В. Кириченко.  Фізіологія 

рослин: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць у 2-х т.; головн. 

ред. В.В. Моргун. Київ: Логос, 2009. Т.1. С. 210-231 (уточнення критеріїв 

мінерального живлення рослин, інтерпретація і узагальнення та аналіз 

результатів досліджень, підготовка висновків та написання статті). 

37. Органо-мінеральні біоактивні добрива – перспектива для 

відтворення родючості ґрунту / С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, О.І. Вітвіцька,  

А.В. Кириченко, Є.А. Бондар. Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвип. до VІІІ 

з’їзду УТГА, 5-9 липня  2010 р. Харків, 2010. Кн. 1. С. 39-45 (уточнення 
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критеріїв і нормативів застосування біоактивних добрив, проведення 

досліджень, інтерпретація і узагальнення експериментальних даних, 

формування висновків та написання статті). 

38. Возобновляемое земледелие как модель «органического» 

производства продукции / С.Э. Дегодюк, О.А. Литвинова, С.З. Гуральчук,  

А.В. Кириченко, Ю.Д. Боднар. Пути совершенствования технологий 

производства продукции растениеводства: материалы І междунар. науч.-практ. 

конф., 21 октября 2011 г., аг. Тулово: Республиканское унитарное предприятие 

«Витебский зональный институт сельского хозяйства Национальной академии 

наук Белоруссии», аг. Тулово. 2011. С. 53-56 (обґрунтування української моделі 

органічного землеробства, збір і оброблення матеріалу, підготовка висновків, 

участь у написанні статті). 

39. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Гуральчук С.З. Вплив тривалого 

застосування добрив на баланс поживних речовин у польовій сівозміні. Сучасне 

ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладання: матеріали 

міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю кафедри ґрунтознавства та 

охорони ґрунтів імені проф. М.К. Шикули, 29-30 травня 2012 р. Київ: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ: 

ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. С. 70-71 (аналізування проблеми, проведення 

польових дослідів, узагальнення матеріалу, підготовка висновків, написання 

тези). 

40. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Кириченко А.В. Наукове забезпечення 

та перспективи розвитку органічного землеробства в Україні. Органічне 

виробництво і продовольча безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  

19 квітня 2013 р. Житомир: «Полісся», 2013. С. 308-316 (обґрунтування 

теоретичних аспектів, узагальнення та аналіз результатів, підготовка 

висновків, написання статті). 

41. Дегодюк С.Е., Дегодюк Е.Г., Літвінова О.А. Проблеми охорони 

довкілля України, прогноз екологічних ризиків і шляхи їх подолання. 

Екологія/Ecology-2013: збірник наукових статей ІV Всеукр. з'їзду екологів з 
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міжнар. участю, 25-27 вересня 2013 р. Вінниця, 2013. С. 107-110 (визначення 

понять екологічних ризиків, теоретичне обґрунтування, узагальнення та аналіз 

результатів досліджень, підготовка висновків та написання статті). 

42. Ткаченко М.А., Дегодюк С.Е., Літвінова О.А. Стратегія застосування 

побічної продукції рослинництва для сільськогосподарських потреб в України.  

Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості: матеріали міжнар. конф.,  

27-29 липня 2016 р. Київ, 2016. С. 56-58 (співавтор ідеї, практичні підходи, 

статистичний аналіз, збір і оброблення матеріалу, підготовка висновків, 

написання тези ). 

43. Дегодюк Е., Дегодюк С., Юшин О. Основні концептуальні 

положення еколого-біосферної моделі відновлювального земле- і 

природокористування в Україні. Екологія: проблеми адаптивно-ландшафтного 

землеробства: доповіді учасників ІІ міжнарод. наук. - практ. конф. 20-22 червня 

2006 р. с. П’ядики. Івано-Франківськ: Симфонія-Форте, 2006. С. 10-15 (участь у 

розробленні моделі еколого-біосферного природокористування, визначення 

концептуальних положень відновлюваного землеробства, написання статті). 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

 

44. Озерні сапропелі України: збірник технологій і рекомендацій щодо 

використання сапропелів, у т. ч. на забруднених радіонуклідами землях, 

нормативних актів, довідкових матеріалів / М.Й. Шевчук, Е.Г. Дегодюк,  

В.І. Холоша, Б.С. Прістер, А.І. Педос, В.П. Скоробагатько, А.О. Можар,  

М.В. Лобода, В.П. Кухарук, М.П. Грабовський, Н.В. Штупун,  

П.І. Витриховський, С.Е. Дегодюк, М.А. Лапа, М.В. Козлов, А.Б. Дегусаров, 

І.М. Мерленко, П.В. Денисюк, О.І. Фіщук, В.А. Гаврилюк, А.С.Леймунський: за 

ред. Е.Г. Дегодюка, М.Й. Шевчука. Луцьк: Надстир'я, 1996. 188с. (аналіз стану 

проблеми, інтерпретація експериментальних даних, участь у написанні 

рекомендацій (назва рек.)). 

45. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Павліченко Р.А. У третє тисячоліття з 

новою ідеологією відновлюваного землеробства. Вісник Харківського 
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державного аграрного університету. 2001. Вип. 4. С. 24-26 (співавтор ідеї, 

аналіз стану проблеми, узагальнення і розроблення перспективи впровадження, 

підготовка висновків та написання статті). 

46. Управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій та 

вдосконалення системи моніторингу в басейнах малих річок : методичні 

рекомендації / М.Д. Мельничук, В.М. Боголюбов, Е.Г. Дегодюк,  

Т.В. Князькова, В.І. Лаврик, С.Е. Дегодюк. Київ. 2007. С. 34-50 (участь у 

написанні підрозділу 7.2 «Відновлення басейнів малих річок» С. 40-45 і 7.5 

«Відновлювана система землеробства в басейнах малих річок» С. 48-50, 

комплексний екологічний аналіз, розроблення системних положень).  

47. Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур з різною 

ротацією в зоні Лісостепу / Е. Г. Дегодюк, С. Е. Дегодюк, М.М. Єрмолаєв, М.М. 

Проненко, П.І. Бойко, Н.П. Короленко. Сучасні системи удобрення 

сільськогосподарських культур з різною ротацією за основними ґрунтово-

кліматичними зонами України; за ред. А.С. Заришняка, М.В. Лісового. К.: 

Аграрна наука, 2008. С. 29-58 (розроблення систем удобрення в коротко 

ротаційних сівозмінах, аналіз експериментальних даних, підготовка висновків, 

участь у написанні рекомендацій). 

48. Науково-практичні рекомендації з ефективного поєднання мікробних 

препаратів з мінеральними добривами у технологіях вирощування пшениці 

озимої / В.В. Волкогон, С.Б. Дімова, К.І. Волкогон, А.М. Москаленко,  

Ю.М. Халеп, Л.М. Токмакова, Н.В. Луценко, Н.П. Штанько, М.С. Комок,  

С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, С.З. Гуральчук, О.А. Літвінова, О.І. Предко. Чернігів, 

2011. 24 с. (проведення польових досліджень, аналіз експериментальних даних, 

збір і оброблення матеріалу, участь у написанні рекомендацій). 

49. Раціональне застосування органо-мінеральних біоактивних добрив у 

землеробстві: рекомендації / С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, Є.А. Бондар,  

О.А. Літвінова, С.З. Гуральчук, Т.С. Дегодюк, В.Є. Дишлюк; за ред.  

Е.Г. Дегодюка. Київ: Аграрна наука, 2013. 36 с. (аналізування вибірок з ОМБД, 
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проведення польових і аналітичних досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання рекомендацій). 

50. Дегодюк Е.Г., Булигін С.Ю. Культура сидерації. Наукові основи 

ефективного застосування зелених добрив у господарствах різних форм 

власності; за ред. В.Ф. Камінський, Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, 

С.З. Гуральчук, М.М. Єрмолаєв. К.: Аграрна наука, 2013. 80 с. (аналізування 

стану проблеми, узагальнення результатів досліджень, обробка даних, участь 

у написанні висновків та рекомендацій). 

51. Застосування побічної продукції рослинництва і сидератів у 

відновлюваному землеробстві України / В.Ф. Камінський, М.А. Ткаченко, 

Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова; за ред. Е.Г. Дегодюка. К.: Аграрна 

наука, 2013. 60 с. (аналізування стану проблеми, інтерпретація і узагальнення 

експериментальних даних, формування висновків, написання рекомендацій). 

52. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Еколого-техногенна безпека України. К.: 

ЕКМО, 2006. 305 с. (співавтор ідеї розробки теоретичних, прикладних і 

правових аспектів в екології, аналіз і узагальнення експериментальних даних, 

збір і оброблення матеріалу, участь у написанні монографії).   

53. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу 

України / В.Ф. Сайко, П.І. Коваленко, Г.А. Мазур, О.Г. Тараріко, Б.С. Носко, 

В.І. Кисіль, А.Г. Сердюк, А.М. Малієнко, Е.Г. Дегодюк, М.М. Єрмолаєв, С.Ю. 

Булигін, А.Я. Бука, А.І. Фатєєв, П.І. Бойко, В.В. Волкогон, І.Т. Слюсар, В.М. 

Костромін, І.П. Шевченко, Л.Д. Тищенко, О.О. Орлянський, Д.О. Тімченко, 

О.О. Бацула, Є.В. Скрильник, О.І. Предко, Л.П. Коломієць, В.Ф. Максименко, 

М.А. Ткаченко, В.О. Бородань, Л.І. Шиліна, А.П. Тітенко, М.В. Пономарчук, 

В.П. Кирилюк, В.М. Коритник, Я.П. Цвей, Ф.Й. Брухаль, Ю.М. Скурятін, П.Д. 

Гринчук, Д.В. Літвінов, Г.І. Савченко, О.В. Гуменюк, Г.Б. Кушицька, І.С. 

Шаповал, І.П. Браженко, О.П. Райко, М.В. Коломієць, С.Е. Дегодюк, Ю.О. 

Драч, С.Ф. Козар, С.В. Дерев’янко, А.О. Христенко, І.Б. Стрельцова, Г.А. 

Юнакова, В.П. Максимова, А.І Буджерак, Г.В. Дишлева, О.Г. Опанасенко, О.М. 

Козяр, О.В. Ступенко, С.Г. Корчинська, О.А. Корчинська, О.І. Вітвіцька, Н.Г. 
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Буслаєва, С.З. Гуральчук; редкол.: М.В. Зубець (голова) та ін. К.: Аграрна 

наука, 2004. 776 с. (написання розділу 3 «Система удобрення 

сільськогосподарських культур». С. 129-160, збір матеріалу, розроблення 

систем удобрення, визначення концептуальних положень відновлюваного 

землеробства, узагальнення експериментальних даних). 

54. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу 

України / В.Ф. Сайко, П.І. Коваленко, Г.А. Мазур, Е.Г. Дегодюк, О.Г. Тараріко, 

Б.С. Носко, В.І. Кисіль, А.М. Малієнко, С.Е. Дегодюк, М.М. Єрмолаєв,С.А. 

Балюк, С.Ю. Булигін, А.Я. Бука, А.І. Фатеєв, М.М. Мірошниченко, А.С. 

Заришняк, О.О. Бацула, П.І. Бойко, В.Г. Молдован, Д.В. Літвінов, Л.С. 

Квасніцька, М.В. Пономарчук, В.В. Гангур, І.П. Браженко,   І.В. Крамаренко, 

В.В. Волкогон, І.Т. Слюсар, О.О. Бацула, І.П. Шевченко, Л.Д. Тищенко, О.О. 

Орлянський, Д.О. Тімченко, Є.В. Скрильник, О.І. Предко, Л.П. Коломієць, В.Ф. 

Максименко, М.А. Ткаченко, Т.І. Григора,   В.О. Бородань, Л.І. Шиліна, А.П. 

Тітенко, Н.М. Тараріко, С.О. Гаврилов, В.П. Кирилюк, Ю.М. Скурятін, Ф.С. 

Галиш, Г.І. Савченко, О.В. Гуменюк,  Г.Б. Кушицька, І.С. Шаповал, О.П. Райко, 

М.В. Коломієць, Ю.О. Драч,  С.Ф. Козар, С.В. Дерев’янко, А.О. Христенко, І.Б. 
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ANNOTATION 

 

Degodiuk S.E. Agrochemical and agroecological bases of reproduction of soil 

fertility in farming systems of Polissya and Forest-steppe of Ukraine. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of Doctor of Agricultural Sciences, specialty 06.01.04 - 

Agrochemistry. – National Scientific Centre «Institute of Agriculture of the National 

Academy of Agrarian Sciences of Ukraine», Kyiv, 2019; National Scientific Center 

«Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky», 

NAAS, Kharkiv, 2019. 

At the present stage of society's formation and its reappraisal of priorities, 

along with the traditional principles of farming and fertilizer systems, their adaptation 

to new specific climatic conditions and market relations with the use of the latest 

means of chemistry and biologization becomes extremely relevant. 

The dissertation presents theoretical substantiation and practical solution of 

scientific problems related to the reproduction of soil fertility in different fertilizer 

systems and a new methodological solution was found to the issues related to the 

development of scientific bases of renewable agriculture and the creation of 

multicomponent organic-mineral bioactive fertilizers (OMBF) . 
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Scientific novelty of the obtained results are: substantiation of agrochemical 

and agroecological principles of long-term application of traditional and new types of 

organic and mineral fertilizers in field crop rotations of Polissya and Forest-steppe of 

Ukraine, which ensure preservation of soil fertility and increase of productivity and 

quality of agricultural crops; carrying out a comprehensive assessment of the 

condition of agrocenoses at the systematic loading of moderate and high doses of 

livestock effluents of industrial pig farms; creation of scientific principles and models 

of a renewable fertilizer system with the involvement of local organic resources, 

growth stimulators and minimal use of mineral fertilizers; determination of the 

regularities of changes in the physicochemical properties, humus and nutrient indices 

in different fertilizer systems and soil and climatic conditions; the development of 

compositions and the creation of a new generation of multicomponent organic-

mineral bioactive fertilizers with fertilizing, reclamation, sorption and biotic 

properties, obtained on the basis of bioconversion of organic matter for the needs of 

modern agriculture; substantiation of economic and energy efficiency and expediency 

of application of optimal doses of organic and mineral, as well as organic-mineral 

bioactive fertilizers in field crop rotations of the Polissya and Forest-steppe zones. 

It has been established that systematic application of organic and mineral 

fertilizers in 10-field crop rotation during systematic research on the gray forest soil 

of the Northern part of the Forest-steppe provided for an extensive reproduction of 

the potential fertility of the soil for organic-mineral, organic and renewable fertilizer 

systems under conditions of systematic, during the 50-year period moderate load of 

mineral fertilizers (N66P60K68) on the background of 12 t of farm-yard cattle manure 

per 1 hectare of crop rotation, with the preservation balance of the amount of 

absorbed bases and approaching the reaction of soil solution at the level close to the 

weakly acid (pH 5.2-5.4), for a mineral fertilizer system - to the average acid   

(pH 4.84). 

It was established that high loads of mineral fertilizers (N132P90K136) lead to a 

decrease in the amount of soil absorbed bases to 7.74 mg equivalents/100 g of soil, 

whereas for moderate doses and the use of by-products of crop production  
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(N49P30K51 + by-products + 6 t/ha manure of cattle) - this figure was 9.42 for an 

organic fertilizer system (24 t/ha for manure) – 10.15 mg equivalents/100 g of soil. 

During the 50-year study period, the best conditions for the accumulation of 

total humus in the arable layer were at the organic fertilizer system (24 t/ha of cattle 

manure), where its content reached 1.88%, which was 28% higher than the original 

content and 22% - content for the mineral fertilizer system – 1,54%. For the 

application of moderate doses of fertilizers in renewable and organic-mineral 

fertilizer systems, the content of humus increased to 1.65% and 1.77% or respectively 

by 14 and 22% relative to the initial level - 1.45%. Instead, the fertilizer mineral 

fertilizer system with increased (N99P60K102) dose of mineral fertilizers made lower to 

1.40%.  

At the same time for the optimum fertilization the fulvative-humate process of 

humus formation was determined, and for the mineral fertilizer system - humate-

fulvative, which also influenced the nutritional regime of gray forest soil: the content 

of total nitrogen in its arable (0-20 cm) layer at mineral fertilizer system increased by 

30%, and with the involvement of organic fertilizers and moderate doses of NPK up 

to 50%. For five rotations of 10-fields crop rotation, the content of hydrolysed 

nitrogen decreased, compared with its Ist rotation for the mineral fertilizer system - 

by 21%, for organic-mineral moderate (N66P60K68 + 12 t of manure ) - by 14%, 

increased (N99P60K102+ 12 t of manure) by 16%, renewable (N49P30K51+6 t of manure 

+ by products) – 12% and organic (24 t of manure) - by 6%, that proved the 

differentiation of the nitrogenous soil fund for different fertilizer systems. 

The content of total phosphorus in the control without fertilizers for Ist rotation 

of the field crop rotation was 620 mg/kg with an increase of 10-17% for the 

application of increasing amounts of phosphorus in organic and mineral fertilizers. 

Compared with the first rotation in the fifth its content increased, according to the 

organo-mineral system of fertilization for the dose of P33 by 10%, for the dose  

P60 - by 37%, P90-by 71%. It was determined that for moderate loads of fertilizer 

doses, the content of water-soluble phosphorus at V rotation compared to the first 

increased 4 times, and at high (N132P90K136) - 14 times.   
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The maintenance in soil of mobile phosphorus during I rotation remained low - 

an average of 55 mg P2O5 per 1 kg of soil, in the following II-IV rotation - at an 

average level - 91-93 mg/kg, and the V rotation corresponded to a high content of 

198 mg/kg. The highest accumulation of mobile phosphorus is determined by the 

recoverable (203 mg/kg) and organic-mineral fertilizer system with an increase in the 

content of P2O5 to 298 mg P2O5 per 1 kg of soil.  

Taking into account the high absorption capacity of potassium by crystalline 

lattice minerals, the content of non-exchangeable potassium, in comparison with non-

fertilized control, increased by 18% on average for 50 years, mobile and water-

soluble forms - almost doubled. Compared to the Ist rotation of the field crop rotation 

for moderate and high loads of fertilizers, its content reached the average provision 

(94-104 mg per 1 kg) of the II rotation and remained the same until the end of the V 

rotation. The stabilization role of the by-product of crop production was determined 

in the accumulation of mobile potassium, which was traditionally found in the grain-

beet crop rotation to be minimal. 

For extensive crop rotation on gray forest soil without fertilizer application 

(control) average yield was determined at the level of I rotation - 3.79 t/ha. For the 

optimal organic-mineral fertilizer system (N66P60K68 + 12 tons manure per 1 hectare 

of crop rotation), the average increase for each rotation, compared to the previous, 

was about 4%. At the end of the V rotation of the field crop rotation, the highest 

productivity was obtained at the optimal organic-mineral fertilizer system - 6.2 t/ha 

with payback unit of NPK 7,5 kg per kg of fertilizers, at renewable - 5.7 t/ha (taking 

into account the effect of plant growth regulators - 6.1 t/ha) with the NPK payback - 

9.4 kg/kg, while at the mineral fertilizer system it was 5.9 kg of grain units per 1 kg 

of fertilizer. 

The renewable fertilizer system was determined as the most promising, 

agronomically and economically feasible, with the maximum involvement of 

renewable organic resources and the minimum - mineral fertilizers with conduction 

of foliar fertilizers by plant growth regulators. 
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It is determined that products of biological processing of livestock effluent and 

liquid manure of pig-farme are most effective on sod-podzolic sandy soils and 

chernozems typical for their application in field crop rotation in moderate doses,  

50-100 kg/ha for grain crops, and  for tilled crops 150-300 kg/ha of total nitrogen in 

them. It was established that liquid drains intensively influence the degradation of 

physical-chemical indices of soil fertility of Polissya and Forest-steppe, reducing the 

amount of absorbed bases by 1.5 times on podzolic soils, and on chernozems typical 

the transition of the neutral reaction of the soil solution to the weak acid was 

determined (pHKCl - from 6.7 to 5.6). The content of total humus on sod-podzolic 

soils for application of moderate doses of biological processing products was 1.17%, 

while for high loads it decreased by 14% compared with them, on chernozem for 

doses of liquid manure N400 - by 6% for values of hydrolytic acidity  

2.77 mg equiv/100 g of soil.  

It has been determined that for 25 years systematic use of products of 

biological processing of effluents of pig farms significantly influenced the phosphate 

regime, first of all - soddy podzolic soils, where the content of mobile phosphorus 

reached 1156 mg/kg for application of solid fractions at doses N 200-400 in comparison 

with control (without fertilizers) - 235 mg/kg. Accordingly, in these variants there 

was an increase in 2,9-4,0 times in relation to control (1.2 million/g soil) of the 

phosphate mobilizative microbial flora, in 5-13 times the number of denitrifying 

bacteria in relation to control (12 thousand/g soil), in complete absence of 

Azotobacter. The ecological and agronomic expediency of the use of biological 

processing products with the by-products of plant growing and siderates has been 

established, which promoted to the reduction of environmental pollution and 

increased the efficiency of the unit of imported organic solid and liquid waste of used  

complexes by 2-4 times compared with their high load. Excessive application of 

sewage and products of their processing (N400-900) significantly affected the nitrate 

contamination of surface and subsoil waters with an excess of the MAC in the areas 

of activity of the average pig stock in 4 times, and the large - in 10-18 times with high 
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phosphorization of land in conditions of production and chemical contamination of 

surface and groundwater. 

An important direction in agrochemical science is the polycomponent organic-

mineral bioactive fertilizers (ekobiom), made by the author on an organic basis of 

lake sapropel, or brown coal, as well as bird droppings and manure of cattle with 

various organic and mineral fillers. Due to the reclamation and biotic properties of 

OMBF, they are highly effective at the doses of 1-3 t/ha – in the main fertilization, 

50% less than at local application and 0.1-0.3 t/ha – in the row at sowing. 

According to the indicators of economic efficiency, it is determined that a more 

rational fertilizer system on the gray forest soil is renewable, where the highest profit 

was obtained - 9.1 thousand UAH, while the cost of production was 15% lower and 

the profitability level was 26% higher compared to the optimal organic -mineral 

fertilizer system. The highest energy efficiency indicators were obtained for organic 

(24 t/ha of arable land), and a renewable fertilizer system, where they were 7.8 and 

5.9, respectively, whereas for organic-mineral and increasing doses of mineral 

fertilizers, Kee was within 4.3-4.8 units. 

The application of livestock effluents and products of their processing is 

environmentally and economically expedient only if they are used in moderate doses – 

N100-300. The highest level of profitability (150-160%) was obtained by using in rows 

OMBF at a rate of 0.1-0.3 t/ha, which offers broad prospects for saving non-waste 

technologies in livestock production, including organic production technologies. It is 

economically and environmentally expedient to use fertilizer systems that involve the 

introduction of agrochemicals in moderate doses. 

The practical value of the results is to conduct long-term field research and 

agro-ecological monitoring in zones of Polissya and Forest-steppe, which will 

improve and develop modern fertilizer systems for farms of different specializations, 

create compositions of a new generation of organic-mineral bioactive fertilizers, 

determine the place in fertilizer systems of local organic resources and technologies, 

related to the use of biologic preparations and growth promoters. 
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Implementation of scientific developments during 2000-2017 at farms of Kyiv, 

Zhytomyr, Cherkassy and Poltava regions has been confirmed by the Department of 

Agriculture and Technical Policy of the Agroindustrial Complex of the Ministry of 

Agrarian Policy and Food of Ukraine on an area of over 5.6 thousand hectares as of 

October 31, 2017. 

Scientific developments on implementation of the system of application of 

liquid manure of the pig complex for 20000 heads with the maximum involvement of 

by-products of crop production during 2011-2015 was carried out at the 

Agroindustrial Complex "Nastashka" of Rokitnyansky district of the Kyiv region on a 

total area of 2,0 thousand hectares (Implementation Act of December 07, 2015). 

Іn the LLC "Mriya" of Volodarsky district in the Kiev region on the chernozem 

typical in 2011-2015 the fertilizer system was introduced based on the principle of 

renewable agriculture with the maximum use of local organic resources (litter cattle 

manure, crushed straw of winter and spring cereals, corn stalks) and the minimum use 

of mineral fertilizers in combination with biological preparations and growth 

stimulators of plants with a total area of 3,5 thousand hectares (Implementation Act 

of November 19, 2015). 

Scientific positions and development of dissertation work are highlighted in the 

methodical recommendations: "Management of surface runoff of agricultural 

territories and improvement of monitoring systems in small river basins"(2003), as 

well as in the scientific and practical recommendation: "Scientific and practical 

recommendations on the effective combination of microbial preparations with 

mineral fertilizers in the technologies of winter wheat cultivation" (2011), and the 

recommendations "Rational application of organic-mineral bioactive fertilizers in 

agriculture" (2013) and "Culture of Sederation. Scientific fundamentals of effective 

application of green fertilizers in farms of different forms of ownership" (2013) 

"Application of by-products and siderates in renewable agriculture in Ukraine" 

(2014). 
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Technologies have been developed and three Declarative рatents for the 

invention have been obtained for the creation of various compositions of organic-

mineral bioactive fertilizers, as well as biologically active components (biota). 

Key words: agrochemical and agro-ecological measures, bioconversion, soil 

fertility reproduction, economic and energy efficiency, organo-mineral bioactive 

fertilizers, traditional and alternative fertilizer systems, productivity, environment 

protection. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сучасному етапі 

становлення суспільства і переоцінки його пріоритетів, разом із традиційними 

засадами ведення землеробства і систем удобрення, надзвичайної актуальності 

набуває їх адаптація до змін кліматичних умов і ринкових відносин із 

застосуванням новітніх засобів хімізації і біологізації з урахуванням 

економічних і екологічних чинників.  

Основними завданнями аграрного сектору України є відтворення 

родючості ґрунтів за максимального застосування місцевих органічних і 

мінеральних ресурсів, що забезпечить екологічну рівновагу агроландшафтів за 

інтенсивного антропогенного навантаження.  

Не зважаючи на вагомий внесок у вирішенні зазначеної проблеми таких 

вчених як М.К. Крупський, П.О. Дмитренко, Б.С. Носко, А.С. Заришняк, 

А.І. Фатєєв, Г.А. Мазур, М.Й. Шевчук, Г.М. Господаренко, В.М. Польовий,  

В.В. Іваніна, С.М. Крамарьов та ін., залишаються не повністю вирішеними 

питання щодо ефективності тривалого і систематичного застосування добрив у 

польових сівозмінах, які забезпечать сталі засади ведення 

сільськогосподарського виробництва. 

Важливого значення на сьогодення набувають дослідження щодо вивчення 

ефективності утилізації безпідстилкового гною тваринництва. Відомі світові 

розробки із застосування рідкого гною і продуктів його переробки виконані – 

H. Hoffman, B.M. Bohmer, M. Falkonmark та ін. Значний внесок у вивчення 

ефективності тваринницьких стоків промислових свинокомплексів, їх вплив на 

екологічний стан агроценозів та створення нового покоління органо-

мінеральних добрив зробили вітчизняні вчені О.О. Бацула, Е.Г. Дегодюк,  

Є.В. Скрильник, В.І. Гамалєй та ін. 

Актуальність роботи, її теоретична і практична цінність полягають у 

ефективному поєднанні застосування традиційних органічних і мінеральних 

добрив та новітніх засобів хімізації з максимальним залученням у біологічний 
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кругообіг біогенних елементів у складі місцевих органічних ресурсів – 

підстилкового і безпідстилкового гною, продуктів його переробки, соломи, 

сидератів та біоконверсія відходів тваринництва і птахівництва з вивченням їх 

впливу на динаміку родючості ґрунту і продуктивність сівозмін. За розроблення 

технологій і нормативів застосування добрив в умовах органічного і 

відновлюваного землеробства, важливими залишаються питання охорони 

навколишнього природного середовища за різних рівнів антропогенних 

навантажень з досягненням максимальної економічної, енергетичної і 

екологічної ефективності.  

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

Дисертаційну роботу виконано у відділі агрохімії  Національного наукового 

центру «Інститут землеробства НААН» відповідно до науково-технічних 

програм УААН на 1991–1995 pp. «Продовольство-95» проект «Родючість 

ґрунтів» за завданням 06 «Розробити і впровадити системи удобрення 

сільськогосподарських культур в інтенсивному і альтернативному 

землеробстві, що забезпечують підвищення родючості ґрунтів, охорону 

навколишнього середовища від хімічного і радіоактивного забруднення з 

використанням удосконалених методів агрохімічного аналізу»; НТП УААН 02 

«Землеробство» (1996-2000 рр.) за завданням «Розробити енерго-, ресурсо- і 

природозберігаючі системи застосування добрив, стимуляторів росту та 

сорбентів нового покоління, удосконалити фізіологічні основи мінерального 

живлення рослин» (№ ДР 0196U18392); НТП УААН 02 «Землеробство» (2001-

2005 рр.) за завданням «Розробити ефективну систему раціонального 

застосування добрив, новітні композиції мінеральних та органо-мінеральних 

добрив, що забезпечують оптимізацію мінерального живлення рослин» (№ ДР 

0101U003849); НТП НААН 01 «Родючість, охорона і екологія грунтів» (2006-

2010 рр.) за завданням «Розробити теоретичні основи і технології створення та 

використання нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив на 

основі місцевих органічних і мінеральних ресурсів, які забезпечують 

відтворення гумусу в грунті» (№ ДР 0106U010316); НТП НААН 02 
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«Землеробство» (2006-2010 рр.) за завданням «Розробити сучасні системи 

використання добрив за максимального залучення відновлювальних місцевих 

ресурсів, а також біопрепаратів і стимуляторів росту» (№ ДР 0106U010317). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – теоретичне 

обґрунтування фундаментальних і вирішення прикладних наукових проблем 

відтворення родючості ґрунтів у системах землеробства Полісся і Лісостепу із 

застосуванням традиційних та нових видів добрив, що забезпечать підвищення 

продуктивності сівозмін і охорону навколишнього природного середовища. 

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішити такі завдання: 

- обґрунтувати теоретичні основи та заходи відтворення родючості 

ґрунтів Полісся і Лісостепу за традиційних та альтернативних систем 

удобрення;  

- розробити наукові і практичні положення відновлюваної системи 

застосування добрив з максимальним залученням місцевих органічних ресурсів 

та стимуляторів росту; 

- створити нові полікомпонентні органо-мінеральні біоактивні добрива 

для потреб землеробства та визначити їх агрохімічну ефективність; 

- розробити еколого-врівноважені системи застосування добрив на 

основі рідкого гною свинокомплексів і продуктів його механічної і біологічної 

переробки в сівозмінах Полісся та Лісостепу; 

- визначити кореляційну залежність трансформації органічної речовини 

ґрунту і його поживного режиму від сформованих фізико-хімічних показників 

за різних систем удобрення; 

- встановити економічну і екологічну ефективність органо-мінеральних 

біоактивних добрив; 

- визначити врожайність і якість продукції сільськогосподарських 

культур у сівозмінах Полісся і Лісостепу України за різних систем удобрення; 

- надати економічну і енергетичну оцінку системам удобрення 

сільськогосподарських культур у сівозмінах Полісся і Лісостепу. 
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Об'єкт дослідження – процеси та властивості, які характеризують 

відтворення родючості ґрунтів, системи удобрення сільськогосподарських 

культур і продуктивність сівозмін, біоконверсія органічних відходів, 

агроекологічні основи застосування продуктів біологічної переробки 

тваринництва.  

Предмет дослідження – відтворення родючості ґрунтів, агрохімічні 

показники дерново-підзолистого, сірого лісового ґрунтів і чорнозему типового 

за різних систем удобрення, традиційні і новітні види органічних, мінеральних 

та органо-мінеральних біоактивних добрив, врожайність і якість основної 

продукції польових сівозмін, екологічна, економічна і енергетична 

ефективність за різних систем удобрення. 

Методи дослідження. Для досягнення  поставленої мети та вирішення 

завдань використано методи: абстрактно-логічний – для теоретичного 

узагальнення науково-обґрунтованих підходів відтворення родючості ґрунтів із 

максимальним застосуванням місцевих ресурсів і продуктів біоконверсії; 

комплексний екологічний – для проведення агроекологічного моніторингу; 

польовий – для виконання польових досліджень у багаторічних стаціонарних і 

короткотривалих дослідах із вивчення впливу добрив на продуктивність 

сівозмін у різних ґрунтово-кліматичних умовах; лабораторні – для визначення 

фізико-хімічних і агрохімічних показників родючості ґрунту за різних систем 

удобрення; статистичний – для виявлення достовірності отриманих 

результатів; математичний (дисперсійний, регресійний, кореляційний) для 

оброблення експериментальних даних і встановлення залежності і зв’язків між 

різними чинниками дослідження; розрахунковий – для оцінки економічної і 

енергетичної ефективності добрив.  

Наукова новизна отриманих результатів  

У дисертаційній роботі уперше: 

– обґрунтовано агрохімічні і агроекологічні основи тривалого (упродовж  

25-50 років) застосування традиційних і нових видів органічних та мінеральних 

добрив у польових сівозмінах Полісся і Лісостепу України, що забезпечує 
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збереження родючості ґрунтів, підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур; 

– проведено комплексну оцінку стану агроценозів за систематичного 

навантаження помірними і високими дозами тваринницьких стоків 

промислових свинокомплексів; 

– розроблено наукові засади і модель відновлюваної системи удобрення з 

залученням місцевих органічних ресурсів, стимуляторів росту за мінімального 

застосування мінеральних добрив; 

– визначено закономірності зміни фізико-хімічних властивостей ґрунту, 

показників гумусу і елементів живлення за різних систем удобрення і ґрунтово-

кліматичних умов; 

– розроблено композиції і створено нові полікомпонентні органо-

мінеральні біоактивні добрива з удобрювальними, меліоративними, 

сорбційними і біотичними властивостями, одержаними на основі біоконверсії 

органічної речовини для потреб сучасного землеробства;  

– обґрунтовано економічну та енергетичну ефективність застосування 

оптимальних доз органічних, мінеральних і органо-мінеральних біоактивних 

добрив у польових сівозмінах Полісся та Лісостепу.  

Удосконалено: 

– систему удобрення і нормативи застосування рідкого гною свиней, 

продуктів його біологічної переробки у поєднанні з побічною продукцією 

рослинництва і сидератами у польових сівозмінах та критерії запобігання 

хімічного і біологічного забруднення навколишнього природного середовища 

відходами тваринництва; 

 – дози і способи внесення нових органо-мінеральних біоактивних добрив 

за вирощування сільськогосподарських культур.  

Дістали подальшого розвитку: 

– наукові підходи нормованого поєднаного застосування органічних і 

мінеральних добрив в інтенсивних технологіях та обґрунтовано економічну і 

екологічну неефективність суто мінеральної системи удобрення; 
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– наукові положення з трансформації органічної речовини ґрунту за різних 

систем удобрення упродовж тривалого систематичного застосування добрив; 

– питання необхідності підтримання рівноваги фізико-хімічних і 

агрохімічних показників ґрунту за помірних і інтенсивних навантажень 

сівозмін безпідстилковим гноєм свиней та продуктів його переробки; 

– питання необхідності біоконверсії пташиного посліду промислового 

птахівництва в органо-мінеральні біоактивні добрива. 

Практичне значення отриманих результатів. На підставі багаторічних 

польових досліджень та агроекологічного моніторингу у зонах Полісся та 

Лісостепу удосконалено і розроблено сучасні системи застосування добрив для 

господарств різної спеціалізації, створено композиції нового покоління органо-

мінеральних біоактивних добрив, визначено ефективність застосування в 

системах удобрення біопрепаратів і стимуляторів росту рослин.  

Впровадження наукових розробок упродовж 2000-2015 рр. у господарствах 

Київської, Житомирської, Черкаської і Полтавської областей на площі понад 

5,6 тис. га підтверджено довідкою Департаменту землеробства та технічної 

політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

31.10.2017 року (додаток А). 

Наукові розробки із застосування рідкого гною свинокомплексу на 20000 

голів з максимальним залученням побічної продукції рослинництва 

впроваджено упродовж 2011-2015 рр. в ТОВ АПК «Насташка» Рокитнянського 

району Київської області на загальній площі 2 тис. га (акт про впровадження від 

07 грудня 2015 р.) (додаток А). В ТОВ ЕНАФ «Мрія» Володарського району 

Київської області на чорноземі типовому в 2011-2015 рр. впроваджено систему 

удобрення на основі місцевих органічних ресурсів підстилкового гною ВРХ, 

подрібненої соломи озимих і ярих зернових, стебел кукурудзи та мінімальним 

внесенням мінеральних добрив у поєднанні з біопрепаратами і стимуляторами 

росту рослин на загальній площі 3,5 тис. га (акт про впровадження від  

19 листопада 2015 р.) (додаток А). 



42 
 

Наукові положення та розробки дисертаційної роботи висвітлено у 

методичних рекомендаціях: «Управління поверхневими стоками 

сільськогосподарських територій та вдосконалення систем моніторингу в 

басейнах малих річок» (2003), а також в науково-практичних рекомендаціях: 

«Науково-практичні рекомендації з ефективного поєднання мікробних 

препаратів з мінеральними добривами у технологіях вирощування пшениці 

озимої» (2011), та рекомендаціях «Раціональне застосування органо-

мінеральних біоактивних добрив у землеробстві» (2013) та «Культура 

сидерації. Наукові основи ефективного застосування зелених добрив у 

господарствах різних форм власності» (2013), «Застосування побічної продукції 

і сидератів у відновлюваному землеробстві України» (2014). 

Розроблено технології і отримано три Деклараційних патенти на винахід із 

створення різних композицій органо-мінеральних біоактивних добрив, а також 

біологічно активної компоненти (біота) (додаток Б). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, що виносяться на 

захист докторської дисертації, отримано у процесі багаторічної, протягом  

27 років, самостійної науково-дослідницької діяльності автора. Здобувач 

безпосередньо брав участь в обґрунтуванні проблеми, йому належить 

визначення мети та завдань досліджень, методології і методики їх проведення, 

виконання польових дослідів, узагальнення отриманих результатів, проведення 

їх математичного і енергетичного аналізу, формування наукових положень і 

висновків роботи, а також проведення пропаганди та впровадження результатів 

досліджень у виробництво.  

У дисертаційній роботі автором використано із спільних наукових праць 

особисті ідеї і розробки. Публікації за темою дисертації підготовлено 

самостійно та у співавторстві (додаток В).  

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень висвітлено на 

з’їздах Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (1998 р. – м. Рівне; 

2006 р. – м. Київ;  2010 р. –  м. Житомир). Основні положення дисертації 

оприлюднені і обговорені на Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Проблемы использования земли в условиях реформирования 

сельскохозяйственного производства  и проведения земельной реформы» (Київ-

Чабани, 8-9 червня 1995 р.); Міжнародній конференції «Проблеми сучасного 

землекористування» (смт Чабани, 26-28 листопада 2002 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Стан земельних угідь та поліпшення їх 

використання» (м. Київ, 2-3 червня 2005 р.); Всеукраїнській науковій 

конференції «Розширене використання у землеробстві біологічного азоту як 

складової частини концепції продовольчої та енергетичної незалежності 

України на етапі євроінтеграції» (смт Чабани, 6-8 червня 2006 р.);  

ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Екологія: проблеми 

адаптивно-ландшафтного землеробства» (м. Івано-Франківськ, 20-22 червня 

2006 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Наукові основи землеробства у 

контексті змін клімату» (смт Чабани, 21-23 жовтня 2008 р.); IV з’їзді УТФР  

(м. Київ, 23-24 червня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 90 - річчю утворення кафедри ґрунтознавства, землеробства і 

агрохімії «Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості 

ґрунтів і використання добрив» (м. Львів, 23-25 вересня 2009 р.); І Міжнародній 

науково-практичній конференції «Пути совершенствования технологий 

производства продукции растениеводства» (Тулово, 21 жовтня 2011 г.); 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю 

заснування кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули 

НУБіП «Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія 

викладення» (м. Київ, 29-30  травня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» (м. Житомир,  

19 квітня 2013 р.); ІV Всеукраїнському з'їзді екологів з міжнародною участю 

«Екологія-2013» (м. Вінниця, 25-27 вересня 2013 р.); Міжнародній конференції 

«Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості» (м. Київ,  27-29 липня 2016 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

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

літератури, який включає 496 найменувань, із них латиницею – 45. 
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Дисертаційну роботу викладено на 494 сторінках комп’ютерного тексту, у тому 

числі 298 сторінок основного тексту. Робота містить 22 рисунки та 144 таблиці, 

у тому числі в додатках – 33. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ХІМІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

РІВНОВАГИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ 

(огляд літератури) 

 

1.1 Збалансованість і деградація земель у землеробстві 

 

Згідно існуючого в Україні законодавства її громадяни мають право на 

здорове навколишнє природне середовище, а народ є повноправним власником 

землі, що гарантовано Конституцією України [225], Земельним Кодексом 

України [197, 198], Кодексом України про надра [222] та іншими 

законодавчими актами. Основоположна перспектива втілюється в ідеях сталого 

розвитку суспільства, під яким розуміють економічний процес, що забезпечує 

збалансованість соціально-економічного розвитку із створенням надійного 

біосферного простору для задоволення потреб суспільства, що досягається 

відносним обмеженням експлуатації ресурсів і високим рівнем його розвитку 

[39, 162, 163]. Екологічно сталий розвиток – це формування ресурсно-

екологічної безпеки країни, підвищення якості життя, зниження ризиків 

суспільного розвитку та формування у населення екологічного мислення, без 

якого неможливі біосферні перетворення [247, 302, 406, 408]. 

Поряд з інтенсифікацією галузі землеробства, спрямованої на підвищення 

продуктивності рослинництва, помітно загострились протиріччя між людською 

діяльністю і її впливом на стан наземних екосистем. І це явище є цілком 

закономірним, воно випливає із закону термодинаміки – чим сильніша 

відбувається дія на систему, тим більша протидія. Неолітична «зелена» 

революція у V-VI тис. до н.е. дала небачений поштовх до розвитку 

продуктивних сил на землі, але вона стала і початком наростаючої екологічної 

кризи, пов'язаної з деградацією ґрунтового покриву. Із зростанням технічної 

озброєності людини підвищується її тиск на природу і зростають ризики її 

деградації [327, 461]. 
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Під деградацією ґрунтів розуміють погіршення властивостей ґрунтового 

покриву внаслідок впливу природних або антропогенних чинників. Вона 

включає погіршення основних показників родючості ґрунту без ознак 

руйнування або і зникнення генетичних горизонтів. Причин, що викликають 

деградацію ґрунтів, багато і вони виникають за різних природно-соціальних і 

економічних відносин, проте кінцевий результат однаковий – втрата їх 

потенційної і ефективної родючості з перетворенням у техногенну пустелю. 

Споживацьке і хижацьке ставлення до ґрунтів у ХХ ст., яке не припиняється і 

нині, призвело до того, що в Україні понад 30 млн га земель 

сільськогосподарського призначення визнано деградованими, а від 14 до  

17 млн га – ерозійно небезпечними [86, 92]. Проте, деградація ґрунтового 

покриву, яка не припиняється з часів ранніх землеробських цивілізацій, є 

неусвідомленим наслідком зміни якості ґрунтів порівняно з їх оптимальним 

станом [236]. 

Поступове нагромадження протиріч між Природою і Людиною 

(зростанням антропогенних навантажень) привело до розуміння того, що настає 

час осмислення допущених помилок й визначення пріоритетності 

природоохоронних імперативів над економічними. Звідси виник рух за сталий 

(збалансований) розвиток життєвого простору з урахуванням інтересів 

сучасного і майбутніх поколінь [162, 163, 229, 435]. Науково обґрунтоване 

застосування засобів хімізації удобрювальної дії є одним із могутніх чинників у 

досягненні сталого розвитку. Проте ця дія на природу багатопланова і її 

визначають як пряму, посередню і комбіновану, яка поділяється на несвідому 

(стихійну) і свідому – цілеспрямовану або планомірну. За застосування 

агрохімікатів цілком можливі різні варіанти. Вони можуть бути локальними, 

точковими і біосферними [24]. Вважають, що будь-якому ступеневі дії людини 

на природу, а ґрунти є центральним компонентом наземних екосистем, 

відповідає певний ступінь деградації довкілля [334]. Отже, завдання полягає у 

тому, щоб максимально мінімалізувати негативну частину цього впливу у 

господарській діяльності. Причинами деградації педосфери є надлишкове 
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залучення земельних ресурсів в обробіток, знищення лісів, низька 

продуктивність кормових угідь, помилки у проведенні водних меліорацій, 

дефіцит або надлишок добрив, відсутність хімічних меліорацій, недосконалість 

технологій і неекологічність техніки [14, 46, 199, 232, 330]. Методологічною 

основою екологічної стратегії в сучасних умовах у галузі землекористування 

має стати системний підхід, пов'язаний з мінімалізацією екологічного ризику в 

деградації наземних екосистем [123, 409]. На відміну від локальних обмежень, 

що панували у ХХ ст. у вигляді гранично-допустимих концентрацій, новий 

підхід передбачає управління ризиком, який враховує всі чинники 

антропогенного впливу на агроекосистему. Прийнятним вважається такий 

ризик, що не вимагає додаткових заходів з його зниження порівняно з ризиком 

в існуючих технологіях [306]. Методологія екологічного ризику набула 

поширення в ЄС, Японії, США [327, 456, 461]. 

Екологічні ризики невпинно зростають, адже якщо на частку людей у 

1886 р. припадало 5% усієї біомаси домашніх тварин, то на сьогодення – 

близько 20 і невдовзі вона може досягти 40% [319, 455, 484, 485]. 

У пошуках зниження ризиків розгортається рух, задекларований на 

симпозиумі у Римі (1986 р.), що полягає у згортанні інтенсивних технологій із 

заміною їх еколого-адаптивними формами землеробства, які змогли б 

зменшити хімічний тиск на навколишнє природне середовище [486]. 

Альтернативний підхід пов'язано з еволюційним наближенням деградованих 

екосистем до екологічно врівноважених варіантів шляхом самопідтримки і 

самовідновлення, адаптивного підходу через максимальну окупність 

фотосинтезу та впровадження систем заборон і обмежень на всі форми 

використання ресурсів, які руйнують або забруднюють навколишнє природне 

середовище [286, 287]. Ці ідеї наближають нову «зелену революцію», в основу 

якої покладено комплексні системи інтегрованого підходу до екологічної 

стабілізації агроценозів [285]. 

Деградаційні процеси, що охопили світ, не оминули й Україну. Більше 

того, вони загострювались в минулому, коли бездумно розгортались меліорації 
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і прискорена інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Деградація 

наземних екосистем супроводжується порушенням співвідношень агроценозів 

та природних угідь: на 1 га орних земель припадає лише 0,23 га сіножатей і 

пасовищ, 0,30 га лісових насаджень і 0,11 га під водою [395]. Розораність 

земель у зоні змішаних лісів у 1,5–2 рази вища, площа природних кормових 

угідь удвічі нижча за встановлені нормативи. Вважається, що оптимальною є 

ситуація, якщо на 1 га ріллі припадає 1,6 га кормових угідь та 3,6 га лісу [288]. 

При цьому важливе значення у будь-яких системах землеробства має 

дотримання закону повернення відшкодованих поживних речовин з ґрунту 

[220]. 

За матеріалами агрохімічного обстеження ґрунтовий покрив України за 

кожні 5 років втрачає 0,04–0,05% гумусу, 4–7 мг/кг ґрунту рухомого фосфору і 

калію – 5–7 мг/кг. До 55% ґрунтів Лісостепу і Полісся потребують вапнування 

[87]. 

Сучасний вітчизняний і світовий досвід свідчать, що деградація ґрунту 

можлива як від браку, так і надлишку благ: у першому випадку через 

виснаження, у другому – від забруднення агрохімікатами навколишнього 

природного середовища [403, 415].  

Однією із причин антропогенної деградації ґрунтового покриву є втрата з 

орного шару ґрунту обмінних і водорозчинних форм кальцію і магнію, яким 

належить роль «вартових» родючості ґрунту: чим інтенсивніші втрати, тим 

менше ємність поглинання ґрунтовим вбирним комплексом (ГВК), тим 

інтенсивніше відбувається підкислення ґрунтового розчину і дегуміфікація 

ґрунтового покриву. За даними Г.А. Мазура [265], будь-яке застосування 

органічних і мінеральних добрив спричиняє інфільтрацію катіону кальцію за 

межі кореневмісного шару від 10 до 75% по відношенню до контролю без 

добрив. В останні десятиліття декальцинація ґрунтового покриву пов'язана ще й 

з підвищенням кислотності атмосферних опадів, значення рН коливається для 

Київського регіону в межах 4,25–4,64. Без сумніву, збереження і поновлення 
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сполук кальцію і магнію у ґрунті є одним із пріоритетів як аграрної науки, так і 

держави [231]. 

За даними В.В. Дегтярьова, вміст активного гумусу у чорноземі типовому 

Михайлівської цілини (Сумська область) становить 4,79, а пасивного – 5,26%. 

Через 65 років після розорювання цілини його вміст в 0–20 см шарі ґрунту 

зменшився відповідно в 1,32 і 2,25 раза, а через 120 років – порівняно з  

65-річним періодом – вміст активного гумусу стабілізувався, а пасивного – 

знизився на 4%. Загальна продуктивність (основна продукція + кореневі 

рештки) на цілині становила 64,8 т/га, після перелогу 12 років – 31,8 і 24 роки – 

30,6, на ріллі через 65 років – 11,8 і через 120 років – 10,2 т/га, за помірного 

удобрення гноєм – 12,6 т/га [137, 264].  

У процесах трансформації органічної речовини надзвичайно важливу 

роль відіграють ґрунтові мікроорганізми. Складні полімерні сполуки 

рослинного походження перетворюються ними у прості і з них можуть 

синтезуватись знову складні сполуки, тобто здійснюється деструкція і синтез 

[290, 389]. Г.А. Іутинська та В.Ф. Патика [201] вважають, що необхідно 

враховувати і антагонізм (антибіоз), який полягає в конкуренції за джерела 

живлення або пригнічення за рахунок виділення токсикантів.  

Організаційні заходи, які необхідно реалізувати для врятування наземних 

екосистем від деградації, послідовно переростають у переоцінку і 

переосмислення класичних засад збереження родючості ґрунтів, в яких засоби 

хімізації відіграють провідну роль. Це стосується не тільки агрогенних ґрунтів, 

а й в цілому біогеоценозів, основною таксономічною одиницею яких слід 

визнати басейн малої річки [105]. Концептуальні засади басейнового підходу 

гармонійно вписуються в ідеологію контурно-меліоративного землеробства, яке 

визначає ведення спеціалізованих сівозмін на орних, еродованих землях, а 

також може бути поширене на інші ландшафти в басейнах малих річок. За 

масштабами це повинна бути загальнодержавна програма з багатомільярдними 

вкладеннями коштів на її вирішення [362, 364]. 
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З метою наближення штучних мінеральних добрив, які є агресивними до 

навколишнього природного середовища за їх надмірного застосування, назріває 

необхідність створення органо-мінеральних комплексів, наближених до 

функціонування природних сполук, як продукту життєдіяльності біоти ґрунту. 

Таким засадам відповідають органо-мінеральні біоактивні добрива – нове 

покоління агрохімікатів, що йде на зміну суто штучним тукам. На розв'язання 

цих завдань і спрямовано нашу роботу. 

 

1.2 Розвиток технологій виробництва і застосування органо-

мінеральних і біоактивних добрив  

 

У сучасних агротехнологіях найраціональнішим є сумісне застосування 

органічних і мінеральних добрив. Класичні системи удобрення, які існували 

впродовж багатьох десятиліть, побудовано на засадах внесення підстилкового 

гною, різних компостів, виготовлених на його основі та інших органічних 

добрив (торфу, сапропелів, бурого вугілля, зелених добрив тощо) і 

оптимальних доз мінеральних туків. За нормативного забезпечення це створює 

підтримку кругообігу речовин і охорону навколишнього природного 

середовища від забруднення. За рахунок сумісного застосування органічних і 

мінеральних добрив продуктивність польових сівозмін зростала в 1,2–1,5 раза 

[281, 392]. 

З переходом на ринкові відносини класичні системи удобрення почали 

давати збої у зв'язку з різким скороченням поголів'я худоби і нестачею гною та 

високими цінами на мінеральні добрива, що робить невигідним як внесення  

30–60 т/га гною або компостів, так і близько 260–300 кг/га діючої речовини 

мінеральних туків. Ідея виготовлення компостів з різними наповнювачами 

існувала паралельно з внесенням гною, адже технологічно за застосуванням 

вони не відрізнялись. Компости рекомендували майже у тих же дозах або й 

більших, що й гною.  
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Різке подорожчання енергоресурсів примусило шукати нетрадиційні 

шляхи у підтриманні родючості ґрунту. Виробництво органо-мінеральних 

компостів, які і зараз широко пропонуються виробництву, вже в середині 60-х 

років XX століття набуло чітких технологічних рішень. У довідковій літературі 

того часу викладено три напрями виготовлення компостів: 

1. Прості торфогнойові компости із співвідношенням торфу до гною як 

1:1. Виготовлення у польових буртах. Їх оптимальні дози становили 30–60 т/га, 

як і підстилкового гною [51, 446]. 

2. Збірні компости з різноманітних сільськогосподарських відходів з 

додаванням землі, торфу, гною або фекалій, виготовлені у польових буртах [7, 

63, 159, 160, 343]. 

3. Збагачені компости виготовляли з гною з додаванням відходів бурого 

вугілля у кількості 5-10% від маси гною та фосфорних добрив – суперфосфату 

або фосфоритного борошна (1,5–2,0%). Застосовували у макродозах –  

30–60 т/га [3, 51]. 

4. Торфомінерально-аміачні добрива (ТМАД) широко виробляли і 

постачали сільськогосподарським виробникам в 60-х роках ХХ ст. переважно з 

родовищ низинного торфу. До складу ТМАД додавали до 1% (10–15 л) аміачної 

води (20% N), 10 кг/т фосфоритного борошна, 10-20 кг/т каїніту. Оптимальні 

дози ТМАД під буряки цукрові – 15–20 т/га, під озимі зернові – 10–15 т/га.  

Крім виробництва ТМАД у польових буртах, у другій половині 80-х років 

набула поширення технологія заводського приготування добрив – ТМАДЗ. 

Виробляли це добриво трьох типів – А, Б і В, до яких додавали компоненти 

N:P:K, що знаходились у відсотковому відношенні (4,8:7,2:4,8). ТМАДЗ мали 

високу якість і зберігались до 2-х років [393]. 

Відома технологія виробництва торфо-гумінових добрив за оброблення 

торфу водним або безводним аміаком з вологістю не вище 50–60% і зольністю 

низинного торфу 25%, кислотністю (рН) не нижче 6. Розраховано, що штабель 

верхового торфу може зв'язати до 20 т аміаку. У Білорусії поширений спосіб 

виробництва комплексних гранульованих добрив (КГД) на основі торфу і 
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мінеральних добрив, змішуючи компоненти в одно- і двовідвальних змішувачах 

лопатного типу безперервної дії впродовж 2–5 хв. Гумінові речовини 

активізують аміаком, вони включають до 30% торфу за сухою речовиною і 70% 

азотних, фосфорних і калійних добрив [219, 220]. 

У подальшому розширення асортименту органо-мінеральних добрив 

відбулось за рахунок залучення у біологічний кругообіг озерних сапропелів. 

Перші дослідження з озерними сапропелями Волині і Київщини проведено 

Інститутом землеробства і Інститутом ґрунтознавства і агрохімії у середині 80-х 

років ХХ ст. [105]. 

В Інституті торфу АН Білорусії встановлено можливість виготовлення на 

основі органічного сапропелю гранульованих органо-мінеральних добрив. 

Міцність повнокомплексних гранульованих добрив з включенням сапропелів 

визнано досить значною, що підвищує стійкість елементів мінерального 

живлення до вимивання [259].  

Переваги гранульованих сапропелево-мінеральних добрив відмічав на 

початку 70-х років ХХ ст. Н.А. Бракш [37].  

У роботах іншого латвійського вченого А.Я. Калнинша [207] 

відмічаються декілька способів грануляції багатокомпонентного комплексного 

добрива, серед яких заслуговує на увагу спосіб грануляції суміші озерного 

сапропелю, сухого торфу, кори дерев і мінеральних добавок у барабані, що 

обертається (устаткування для дражування), без термічного підсушування.  

Ефективність двох видів гранульованих органо-мінеральних добрив в 

Україні вивчалась Поліською філією ІГА УААН у 1994–1998 pp.: 

1) ОМД–1, виготовлені на основі озерних сапропелів Волині, карбаміду, 

суперфосфату і хлористого калію; 

2) ОМД–2, до складу яких входять озерні сапропелі, карбамід, зернисті 

фосфорити, калімагнезія.  

Проведені лізиметричні досліди на Чернігівській дослідній станції 

показали, що за застосування обох видів добрив прирости врожаю бульб 

картоплі при внесенні добрив у дозах до 2 т/га становили 14,1 і 12,0 т/га, при 
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внесенні "в запас" на 3 роки – 19,5 т/га [105]. В польових дослідах такої 

ефективності досягнуто за внесення провітреного сапропелю в дозах 40–80 т/га 

по фону мінеральних добрив (N90P60K120). Тут же встановлено, що застосування 

провітреного сапропелю найдоцільніше по вапнованому фону [105]. 

Теоретичні і практичні основи гранулювання органо-мінеральних добрив, 

виготовлених на основі озерних сапропелів або торфів, розроблено Поліською 

філією ІГА [ 450].  

Експериментальну партію гранульованих ОМД виготовлено за 

білоруською технологією. Загальна характеристика вихідної (негранульованої) 

речовини була такою: Nзаг – 6,21 %, Р2O5 – 4,3 % і К2О – 6,8 %, рН – 6,5. 

Випробували гранули розміром 2 мм, 2-5 мм і більше 5 мм. У проведених 

вегетаційних і лізиметричних дослідах встановлено, що найперспективнішими 

для зернових культур є виготовлення ОМД фракцій 2–3 та 3–5 мм, під 

картоплю виявились ефективними дрібні фракції до 2 мм, при цьому вони 

краще забезпечують рухомість поживних речовин [129]. 

Зважаючи на необхідність одержання безвідходних технологій, що має 

важливе екологічне і економічне значення на сьогодення все більшого 

поширення набувають технології виготовлення органо-мінеральних добрив на 

основі підстилкового і безпідстилкового гною, пташиного посліду, осадів 

стічних вод міських очисних споруд. 

Наукова основа біоконверсії полягає у поєднанні органічної основи з 

мінеральними добривами і одержання продукції у вигляді органо-мінеральних 

форм внаслідок мінералізації органічної складової у присутності азотних, 

фосфорних і калійних добрив [345, 377, 378, 379, 380, 382].  

За проведення біоконверсії твердих відходів і природної органічної 

сировини з відповідними наповнювачами мінерального походження нами 

розроблено технології виготовлення високоефективних органо-мінеральних 

добрив у насипній, гранульованій і рідких (у вигляді гуматних витяжок) 

формах, які поступово набувають все більшого поширення в аграрному секторі 

України [150, 220, 221, 235, 332, 333, 393, 449].  
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Багаторічний пошук колективом відділу агрохімії ННЦ ″ІЗ НААН″ 

оптимальних рішень з розроблення композицій з різними видами органічних 

наповнювачів і мінеральних добавок (NPK, сорбентів, іонообмінників, 

меліорантів і специфічної біоти) привів до створення на їх основі нового 

покоління органо-мінеральних біоактивних добрив. Компостування торфу і 

сапропелів з різними наповнювачами та створення органо-мінеральних добрив 

на їх основі – це тільки частина тих матеріалів, що можуть бути застосовані у 

землеробстві. У народному господарстві є чимало органічних відходів, які після 

первинної або заводської переробки можуть бути перспективними для 

удобрення сільськогосподарських культур. Одні з них, внаслідок екологічних 

міркувань – з обмеженнями, інші – без обмежень. До перших відносяться осади 

стічних вод міських очисних споруд, шкіряних заводів, подрібнені побутові 

відходи – «міське сміття», до інших – побічна продукція рослинництва, значна 

частина промислових відходів – кора і деревина, шлами цукрових заводів, 

післяспиртова і післядріжджова барда, відходи боєнь та багато інших. З цього 

приводу існує значний обсяг інформації, що забезпечує технологічні рішення і 

рекомендації з їх застосування [22, 117, 343]. 

Після проведення біологічної експертизи нами здійснено ряд публікацій, 

що розкривають потенціальні можливості сировинної бази України для 

виготовлення органо-мінеральних біоактивних добрив [115, 324]. Визначено 

роль ОМБД в оздоровленні агроландшафтів басейнів мали річок [115]. Вивчено 

ефективність ОМБД екобіом і його аналога супер добрива органічного 

«Агровіт-Кор» [113]. Визначено роль ОМБД в системі мінерального живлення 

рослин [104] та ефективність поєднання ОМБД екобіом з обробкою посівного 

матеріалу фосформобілізівними бактеріями. Визначено місце ОМБД в сучасних 

системах удобрення в повно- і короткоротаційних сівозмінах [300]. 

Нами одержано патенти на винахід на органо-мінеральне добриво 

«Екобіом-північ» (№ 2002010309), ОМБД «Екобіом-південь» (№ 2002010310), 
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біологічно активну компоненту («біота») для органо-мінеральних добрив 

нового покоління (№ 200201153) [33, 325, 326].  

У 2007 р. одержано патент України № 78663 на винахід щодо 

удосконалення формули ОМБД «Екобіом-універсал». 

Результати проведених досліджень щодо ефективності добрив  за 

вирощування сільськогосподарських культур опубліковано в монографіях, в 

статтях та інших наукових виданнях [6, 7, 60, 93, 184, 99, 105, 111, 113, 114, 

115, 126, 129, 299]. 

 

1.3 Екологічна ситуація в Україні 

 

Сучасний розвиток світового суспільства супроводжується ознаками 

деградації біосфери, що пов'язано з інтенсивною антропогенною діяльністю. 

Науково-технічна революція, започаткована в середині XVIII століття, набуває 

відцентрових обертів, що загрожує природному функціонуванню атмосфери, 

гідросфери, літосфери і педосфери планети. Педосфера є найчутливішою до 

зовнішніх впливів, адже товщина ґрунтового покриву на планеті, для більшості 

ґрунтів, не перевищує 40–60 см, а в кращих випадках досягає 1 м. Ґрунтовий 

покрив підлягає збереженню всіма доступними для суспільства методами, 

залучаючи до цього всі закони логіки і природи, екології, землеробства та 

юридичного права [161, 217, 346]. 

Унаслідок екстенсивного і безвідповідального використання природних 

ресурсів у спадок від попередніх віків і, переважно ХХ століття, нам дісталась 

складна і, в багатьох випадках, важка екологічна ситуація. Найціннішим 

багатством України є земля, адже Україна має близько 28% світових площ 

ґрунтів чорноземного типу. І в той же час, як ні у жодній із європейських країн, 

у нас гостро постає питання забезпечення населення продовольством [376]. 

Переплетення економічних, соціальних і екологічних проблем породжує 

необхідність пошуку шляхів виходу з цієї затяжної кризи. Проте у сучасному 

природокористуванні потрібний комплексний підхід до відновлення землі, де 
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основними чинниками є діагностика, профілактика і науково обґрунтоване 

застосування засобів хімізації [18, 43, 45, 50]. 

З точки зору діагностики, слід визначити чотири основні напрями, що 

загрожують існуванню та «здоров'ю» земельного покриву: 1) фізичне знищення 

екосистем з уявною вигодою для людини; 2) деградація ґрунтового покриву;  

3) забруднення земель; 4) погіршення якості поверхневих і підґрунтових вод. 

Усі ці позиції належать до антропогенного забруднення, під яким 

розуміють внесення у навколишнє природне середовище, виникнення чи 

раптове підвищення в ньому значень або концентрацій хімічних, фізичних, 

біологічних, енергетичних, інформаційних чи будь-яких інших новостворених 

агентів і чинників, що спричиняють втрату рівноваги і завдають шкоди частині 

чи цілій екосистемі, де сталося це явище [64, 69, 159, 189, 317]. 

Промисловими підприємствами щороку накопичується 120–130 млн т 

відходів або ж 2,5 т на душу населення. Виходячи з показника внутрішнього 

валового продукту, на 1 гривню ВВП в Україні виробляється 1,3–1,4 кг відходів 

[12, 328]. 

У житловому фонді міст і селищ міського типу щороку нагромаджується 

близько 40 млн м3 сміття, що накопичується на 656 міських звалищах. Усі ці 

споруди не відповідають сучасним екологічним вимогам, майже 80% звалищ 

міського типу експлуатуються без запобіжних засобів щодо охорони підземних 

вод і повітряного басейну [163]. 

Надзвичайну небезпеку створила для навколишнього природного 

середовища і людей чорнобильська катастрофа. Для України найбільшим 

виявився цезієвий слід. У межах 30-км зони забруднення радіоцезієм сягає 80%, 

решта плутонієвий і стронцієвий сліди. Загальна площа забруднення України 

цезієм-137 становить близько 37000 км2, в т.ч. зі щільністю від 5 до 15 Кі/км2 – 

1960 км2, 5-40 Кі/км2 – 820 км2, понад 40 Кі/км2 – 640 км2. Серед забруднених 

земель 3,5 млн га сільськогосподарських угідь, 1,5 млн га – лісів. 

Радіоактивного зараження зазнало близько 10% території України [386]. 
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Хімічне забруднення навколишнього природного середовища є 

найпоширенішим антропогенним пресом. Згідно екологічних досліджень, 

площа відносно чистих земель становить близько 420 тис. га або не більше 7% 

всієї території держави. До малозабруднених відноситься близько 15% 

території України, забруднених і дуже забруднених – відповідно 40 і 30%. 

Території екологічної катастрофи становлять майже 1%. Це, насамперед, 30-км 

зона відчуження ЧАЕС і райони, прилеглі до неї, а також окремі місцевості в 

Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській та деяких інших 

областях [17, 425]. 

Деградація ґрунтового покриву пов'язана з процесами водної і вітрової 

ерозії, переущільненням ґрунту, погіршенням його якісного складу. Основною 

причиною багатьох деградаційних процесів є суцільна розораність земель 

України. Якщо Україна займає в Європі 5,7% території, то площа її ріллі – 

26,6%. Помилкова стратегія надмірного залучення земель до обробітку, 

безгосподарність у ставленні до них, відсутність реального власника або його 

фінансова неспроможність, низька технічна і технологічна озброєність та інші 

негаразди стали причиною їх низької продуктивності: в середині 90-х років XX 

століття урожайність зернових в Україні становила 60,2% від 

середньоєвропейського рівня, буряків цукрових – 60%, картоплі – 46,8%, 

соняшника – 88% [306, 416]. 

Площа еродованих земель в Україні щороку збільшується на 100–120 тис. 

га. За 1961–1995 pp. кількість змитих орних земель зросла на 2,5 млн га, в т.ч. за 

1991–1995 pp. – на 0,4 млн га і досягла 10,6 млн га [406]. Вітрової ерозії зазнає 

19,3 млн га. За ступенем еродованості вже сьогодні можна констатувати ознаки 

початку екологічної небезпеки. У вартісному вираженні 1 т гумусу має ціну в 

150–200 дол. США. Отже, компенсація втрат тільки гумусу повинна становити 

близько 5 млрд дол., а прямі і непрямі збитки від ерозії становлять щороку    

10–15 млрд дол., що дорівнює вартості всієї валової продукції [38]. У той же 

час витрати на охорону земельних угідь скоротилися у 25 разів. Помітно 

погіршились фізичні і хімічні властивості ґрунтів. На територіях, прилеглих до 
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штучних водосховищ та на зрошенні, заболочено і перезволожено до 3,6 млн га 

[350, 385, 404, 405]. 

Сільське господарство негативно впливає на значні території України. 

До господарського обігу тут залучено 2/3 поверхневого річкового стоку, 

третина запасів підземних вод. Все це обумовлено технократичним напрямом 

розвитку АПК, що зорієнтоване на індустріально-хімічну модель ведення 

виробництва [425]. 

 

1.4 Вплив традиційних засобів хімізації на родючість ґрунтів в 

Україні 

 

Стан родючості ґрунтів і рівень ефективності засобів хімізації 

визначаються, перш за все, величинами окиснювально-відновлювальних 

реакцій. У країні налічується близько 8,5 млн га ґрунтів з кислою реакцією 

ґрунтового розчину, з них 4,45 млн га орних земель, решта – природні угіддя та 

до 3,9 млн га ґрунтів солонцюватого типу, з яких майже половина в складі 

орних земель [4, 386]. Згідно існуючих нормативів, в Україні повторне 

вапнування кислих і гіпсування солонцюватих ґрунтів необхідно проводити 

через кожні 5–8 років. Проте з 1990 р. їх хімічна меліорація практично 

припинилась [370]. 

З 1970 р. і по 1990 р. Україна пережила бум хімізації, коли на 1 га ріллі 

вносили по 6–9 т/га органічних добрив, по 40–60 кг/га діючої речовини азотних 

та по 30–40 кг/га фосфорних і калійних добрив. За 10-річчя (1995–2004 pp.) 

внесення органічних добрив скоротилось до 2–3 т/га, а мінеральних –  

до 16–20 кг/га N, 3–4 кг/га Р2О5 і 1,8–2,2 кг/га К2О. У наступні роки також 

спостерігалась тенденція до зниження, тоді як оптимальна потреба за 

традиційної системи удобрення становить 8–12 т/га органічних і 180–220 кг/га 

діючої речовини мінеральних добрив [105, 156, 305, 336, 386]. 

Усе це спричинило зниження основних показників родючості ґрунту. За 

даними на початок 2000-х років, щорічні втрати гумусу становили у зонах 
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Полісся 0,7–0,8 т/га, Лісостепу – 0,6–0,7 т/га, Степу – 0,5–0,6 т/га, в середньому 

по Україні – 0,6–0,7 т/га, тоді як при внесенні 5,8 т/га органічних добрив вони 

становили 0,25 т/га, а 8,6 т/га – 0,1 т/га [379]. 

Стратегічна орієнтація у радянській системі ведення землеробства 

переважно на органічні добрива тваринного походження (гній, компости, 

пташиний послід тощо) і мінеральні добрива, виявилась економічно і 

екологічно витратною. Адже зі збільшенням постачання засобів хімізації  

до 3–5 млн т діючої речовини і 180–266 млн т органічних добрив в Україні так і 

не було досягнуто позитивного балансу цих елементів мінерального живлення 

рослин [154, 391]. 

Середня інтенсивність балансу поживних речовин за 1971–1990 рр. була в 

межах 50%, тобто згідно з законом повернення ми наблизились тільки 

наполовину до бездефіцитного балансу сільськогосподарських угідь [258]. В 

Україні не відпрацьована мережа комплексного забезпечення споживачів 

добривами [25, 347, 348]. 

Підстилковий гній великої рогатої худоби – найдавніше добриво, яке 

застосовували із античних часів та черняхівської культури на теренах сучасної 

України. Є відомості, що підстилковий гній був поширений у землеробстві 

Київської Русі [7]. Власне, хімізація першої половини ХХ століття розпочалась 

з масового застосування у колективних господарствах гною тварин, 

усуспільнених і сконцентрованих на фермах. Після настання ери промислової 

хімізації у середині 60-х років ХХ ст. підвищились врожаї 

сільськогосподарських культур, збільшився вихід кормів і соломи зернових на 

підстилку, що потягло за собою зростання поголів'я худоби і виходу 

підстилкового гною. Якщо у середньому за рік, за даними Міністерства 

статистики України, у період 1981–1985 рр. фактично було внесено 252 млн т, у 

1989 р. – 279 млн т, то у майбутньому за перспективами того плану до 2005 р. в 

Україні сплановано  було  вносити 362 млн т органічних добрив, у складі яких 

до 80% становив би підстилковий гній [94, 121]. Проте, з розвалом колгоспної 

системи почало неухильно скорочуватись поголів'я худоби, зменшуватись 
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застосування соломи на удобрення, а подорожчання пального призвело до 

економічних збитків у громіздких технологіях вивезення, складування і 

внесення на поля традиційно високих доз гною, що становили 30–60 т/га. 

Динаміка спаду застосування органічних і мінеральних добрив свідчить 

про катастрофічний стан у традиційних технологіях, де гною належало 

провідне місце. У 2009 р., порівняно з 1990 р., застосування мінеральних туків 

скоротилось із 141 до 48 кг/га або майже втричі, органічних добрив з 8,6 до  

0,6 т/га або в 14 разів, вапнування земель з кислою реакцією ґрунтового розчину 

з 1439 до 88 тис. га – у 16 разів, гіпсування – відповідно 305 і 24,6 тис. га –  

у 12 разів. Повернення до попередніх величин застосування агрохімікатів 

нереальне через дисбаланс в ціновій політиці на сільськогосподарську 

продукцію і добрива [61, 105, 451]. 

Рекомендовані раніше оптимальні дози органічних добрив становили для 

зони Полісся 14–16 т/га, Лісостепу – 10–12 т/га і Степу – 8–10 т/га ріллі [160]. 

Такі нормативи були науково обґрунтовані тим, що для забезпечення 

бездефіцитного балансу гумусу за щорічної мінералізації органічної маси у     

0,6 т/га з утворенням 54 кг/т гною гумусу необхідно вносити до 12 т/га 

підстилкового гною [21, 83]. Крім гумусоутворення, цінність підстилкового 

гною визначається наявністю у ньому біогенних елементів. З дозою у 30 т/га 

ґрунт одержує 1 т зольних речовин, 150 кг азоту, 75 кг фосфору, 180 кг калію, 

до 100 кг кальцію і магнію, ряд інших макро- і мікроелементів.  

Проте для того, щоб внести компенсаційну дозу гною у 12 т/га, необхідно 

мати дві корови на 1 га орних земель, що за сучасних умов господарювання є 

неможливим, адже за часів інтенсивного розвитку тваринництва щільність 

поголів'я була у 3–4 рази меншою від такої потреби [365]. З економічних 

міркувань дози мінеральних добрив доводиться зменшувати до нижньої межі 

оптимуму [358].  

Потенційна родючість ґрунту як складова природної і штучної родючості 

піддається регулюванню, у якому органічні добрива відіграють провідну роль і 

вміст гумусу збільшується із зростанням континентальності клімату [264, 267]. 
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Більшість наукових досліджень як у минулому, так і нині підтверджують думку 

про те, що безпосереднє внесення підстилкового гною під культуру підвищує 

кількісний вміст гумусу у будь-якій грунтово-кліматичній зоні України [73,  

381, 431, 432, 447]. 

Важливим питанням у традиційних системах удобрення є вплив на 

процес гуміфікації або дегуміфікації мінеральних добрив за суто мінеральної 

системи удобрення. З цього приводу є різні точки зору [242].  

В інших роботах підкреслюється, що суто мінеральна система удобрення 

створює умови для мінералізації органічної речовини ґрунту у зв'язку з їх 

кислою природою і це призводить до певних втрат загального гумусу [74, 297].  

Порівняння даних у різних дослідах показує, що із підвищенням доз 

підстилкового гною посилюється мінералізація його органічної речовини із 

зниженням інтенсивності гумусоутворення, обмежуючись природним рівнем 

самостабілізації гумусу [67, 321, 408]. 

З настанням кризи у тваринництві і різким зниженням застосування 

підстилкового гною все більше звертається увага на внесення рослинних 

решток у вигляді побічної продукції рослинництва і зелених добрив, як джерел 

відновлення родючості ґрунту і, перш за все, підвищення ступеня гуміфікації. 

Ця теза є універсальною як для ґрунтів чорноземного типу [23], так і дерново-

підзолистих ґрунтів Полісся. Визначено позитивний вплив побічної продукції 

рослинництва з додаванням до соломи N10 кг/т, що забезпечує сприйнятливе 

співвідношення С : N = 30–33 : 1 [408]. 

Сучасні науково-теоретичні і практичні засади забезпечення оптимізації у 

гумусоутворенні поєднують технології застосування соломи і зелених добрив, 

що збалансовує співвідношення С : N з дотриманням строків пізньої заробки 

сидеральної маси, адже раннє загортання її у ґрунт спричиняє розклад навіть 

«старого гумусу» [313, 331].  

Її природу вперше визначено М.А. Єгоровим у 1938 р., як водорозчинної 

(лабільної) форми. Ним встановлено, що в ценозах з культурною рослинністю 

рухомість гумусу набагато вища порівняно з цілинними землями. Автор 
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вважає, що у підвищенні урожайності сільськогосподарських культур 

найбільша і визначальна роль належить саме цій найрухомішій частині гумусу. 

Адже, чим легше розчинна органічна речовина, тим більше вона є рухомою і 

тим бідніша на вміст вуглецю.  

Під лабільною частиною гумусу розуміють генетично і хімічно найменш 

зрілу частину гумусових речовин з низьким вмістом ароматичних і підвищеним 

вмістом аліфатичних ферментів, що знаходяться у муміфікованих органічних 

добривах та ґрунтах у вільному стані, що легко утилізуються мікроорганізмами 

[15, 90, 311].  

 

1.5 Екологічна ситуація у зонах діяльності тваринницьких комплексів 

 

Усі промислові тваринницькі комплекси і птахофабрики розташовані в 

басейнах малих річок і продукти їх життєдіяльності створюють ситуації 

крайньої екологічної напруги, що позначається на погіршенні якості ґрунтового 

покриву, ґрунтових і навіть артезіанських вод. Забруднення навколишнього 

природного середовища в зонах діяльності промислового тваринництва носить 

комплексний характер, в якому присутнє хімічне, біологічне, бактеріальне і 

гельмінтозне забруднення [188, 279]. 

Друга половина XX століття ознаменувалась глобальною 

індустріалізацією агропромислового комплексу у планетарних масштабах, 

переважно у тваринництві, набираючи обертів з кінця 60-х і особливо  

у 70-х роках. На цей час припадає і бурхливий розвиток промислового 

тваринництва в Україні та вирішення наукових проблем до нових завдань.  

Аналіз джерел літератури дає можливість розділити дослідження по 

вивченню рідких відходів тваринництва на три етапи. Перший – загальне 

захоплення проблемою, поштовх до її всебічного вивчення, особливо у частині 

хімічного складу відходів та підвищення ефективності і впливу на родючість 

ґрунту. У другому періоді виникла низка екологічних проблем, пов'язаних з 

глобальним хімічним і біологічним забрудненням навколишнього природного 
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середовища ненормованою кількістю навантажень на одиницю площі в зв'язку з 

суперконцентрацією тварин в одному місці. Третій – розчарування в 

гігантоманії,  визначення неминучості екологічної небезпеки і пошук шляхів до 

рівноваги з природою [25, 384]. 

На початкових етапах становлення проблеми (1970–1980 рр.) у 

колишньому СРСР і світовій практиці вихід із складної екологічної ситуації 

знаходили в нормативному застосуванні відходів із забезпеченням їх якісного 

внесення [56, 57, 189, 454, 475]. Значний внесок у цю проблему зроблено 

німецькими [227, 454, 472, 474, 477], та європейськими вченими [473, 480], а 

також у Канаді і Японії [463, 478, 479, 494, 495]. Вагомий внесок у справу 

утилізації безпідстилкового гною великих і малих тваринницьких комплексів 

зроблено вітчизняними вченими, зокрема О.О. Бацулою, Е.Г. Дегодюком,    

М.К. Линником, В.І. Гамалеєм, що відображено у монографіях [23, 321].  

Проте проблема застосування тваринницьких відходів промислових 

комплексів виявилась набагато складнішою і лише в новому тисячолітті стало 

зрозуміло, що вона вимагає не тільки утилізації, але й перетворення їх твердої 

частини в процесі біоконверсії у засвійні форми.  

При плануванні великих свинокомплексів менше всього звертали увагу 

на те, які екологічні наслідки настануть за систематичного стресового 

навантаження стоків на навколишнє природне середовище, ще менше 

розглядались теоретичні питання функціонування екосистем у таких випадках 

[295]. За стресових навантажень тваринницькими стоками ця рівновага 

порушується і процеси розкладу не встигають стабілізуватись з надходженням 

нових порцій стоків, що різко гальмує проходження самоочищення ґрунту, яке 

в природному середовищі відбувається впродовж одного вегетаційного періоду. 

Отже, в таких ситуаціях продукування привнесеної органічної речовини 

перевищує розпад, створюючи сприятливі умови для розвитку шкідливої 

мікрофлори та збереження гнилісних процесів і хвороб. Адже відомо, що 

екскременти тварин є джерелом поширення більше 100 захворювань як тварин, 

так і людей [89]. 
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У практиці промислового тваринництва є непоодинокі випадки 

загострення екологічної ситуації у зв'язку з непродуманим вибором місця 

розташування комплексів та непридатністю сільськогосподарських угідь для 

оперативного і рівномірного внесення стоків [411]. Адже комплекс по 

відгодівлі 108 тис. голів свиней за рік прирівнюється до промислового центру з 

населенням 400–500 тис. осіб [16]. 

Напружена загальна екологічна ситуація навколо великих комплексів 

ускладнюється значним їх впливом на стан повітряного басейну. За даними 

В.К. М'якушенка [294], Калитянський свинокомплекс забруднював навколишнє 

середовище на відстань до 5 км аміаком, сірководнем, органічними 

речовинами, в т.ч. леткими – індолом, скатолом, меркаптаном, альдегідами, 

спиртами, органічними кислотами тощо. 

У зв'язку з переходом на концентровані корми, що включають різні 

премікси, в масі гною свинокомплексів на 108 тис. голів вміст міді становив 

1064 кг, цинку 5800 кг, марганцю 2600 кг, тоді як в гноєві комплексів  

на 12 тис. голів відповідно 145; 110 і 340 кг [445]. Рідина, що витікає з 

відгодівельних майданчиків, містить у 30 разів більше аміачного азоту, в 4 рази 

нітратного і в 75 разів фосфору, ніж у стокових водах з полів в обробітку [91]. 

Стічні води комплексів, потрапивши у водоймища, при концентрації 

 азоту 0,3 мг/л і фосфору 0,2 мг/л, викликають бурхливий розвиток 

фітопланктону і загибель риби [442, 443]. 

Екологічну небезпеку несуть у собі інфраструктури великих комплексів –

значні площі під забудовами приміщень очисних споруд та ставками-

відстійниками, великий обсяг необоротного водопостачання (до 90%), 

засолення і заболочення полів зрошення, зафосфачування інтенсивно 

удобрених полів продуктами біологічної очистки, зниження врожайності і 

погіршення якості продукції. І особливо слід відмітити – підвищення 

захворюваності населення [11, 335]. 

Зона діяльності великих тваринницьких комплексів і є моделлю 

раптового і стресового навантаження на агроландшафти, де включаються 
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механізми дії на природу, які для неї в таких масштабах раніше були 

непритаманними [137]. Тваринницькі стоки – особливий тип антропогенних 

органічних залишків, нехарактерний для агроекосистем за всю попередню 

історію цивілізації [213, 275]. У той же час установлено, що за умови помірного 

навантаження тваринницькими стоками на комплексах з екологічно-

обґрунтованим поголів'ям тварин відходи тваринництва не є ворожими для 

живої природи і вони можуть відігравати важливу роль у збалансованому 

кругообігу біогенних елементів. Це встановлено багатьма як вітчизняними, так 

і зарубіжними вченими [42, 94, 284, 321, 459, 467, 471, 483, 490]. 

В останнє десятиліття у країнах Західної Європи, Північної Америки, 

Східної Азії порушення нормативів та стандартів гігієни і екології середовища 

продуктами відходів тваринництва законодавчо заборонено й суворо 

контролюється відповідними державними службами, органами та суспільними 

організаціями [421].  

Таким чином, розглядаючи дію на стан педосфери від агрохімікатів 

штучного походження і органічних добрив природного походження, можна 

дійти висновку, що їх застосування з одного боку створило умови для 

підвищення продуктивності землі, з іншого – як за їх зловживання, так і за їх 

відсутності – настають деградаційні процеси у формуванні основного 

показника ґрунту – його родючості. 

 

1.6 Відтворення родючості ґрунту в агроекоценозах 

 

Основною ознакою, що відділяє ґрунт від гірської породи, є його 

здатність створювати урожай, яка визначається загальним поняттям 

«родючість». Якщо вважати терміни «родючість» і «продуктивність» 

синонімами, то до першої ознаки слід віднести теоретичне обґрунтування щодо 

створення природних і штучних умов формування врожайності, а 

«продуктивність» визначити як практичний наслідок підвищення родючості 

ґрунту [339]. 
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Оцінювання ґрунту проводять за функціональними ознаками. За 

визначенням М.І. Полупана із співавторами [340, 341, 342] виділяють:  

1) природний потенціал; 2) агропотенціал природної родючості;  

3) агропотенціал ефективної родючості ґрунту. За показниками потенційної 

родючості ґрунту – агрохімічними, агрофізичними, фізико-хімічними 

властивостями визначають рівень можливості формування урожаю, а за 

показниками ефективної родючості – дійсну урожайність сільськогосподарських 

культур.  

На сьогодні входить до вжитку нормативна родючість, як середня 

багаторічна урожайність певних культур, вирощених за прийнятої технології на 

конкретному ґрунті [2, 293]. 

У залежності від інтенсивності використання земель для практичного 

землеробства важливе значення має потенційна родючість ґрунту як синтез 

природної і штучної родючості ґрунту. Саме їй притаманна функція 

відтворення під впливом людської діяльності. Г.А. Мазур [263] розрізняє 

неповне, просте і розширене відтворення родючості ґрунту. Розширене 

відтворення ґрунту пов'язане перш за все із збагаченням його гумусом, 

насамперед з оптимальним співвідношенням гумінових і фульвокислот. 

Визначено, що середньозважений показник вмісту гумусу у ґрунтах України в 

2000 р. становив 3,19%, що на 0,08% нижче порівняно з попереднім туром 

агрохімічного обстеження. У часовому вимірі середні втрати гумусу становили 

в 1961–1980 рр. – 0,25 т/га, 1981–1990 рр. (період інтенсивного внесення 

добрив) – 0,10 т/га, 1991–1995 рр. – 0,25 т/га, а в 1996–2000 рр. – 0,52 т/га,  

2006 р. – 0,60 т/га, що пов'язано із скороченням застосування добрив і 

порушенням сівозмін [231].  

Прогнозувати подальший процес деградації складно, проте можна 

скористатись прогнозними матеріалами Молдавської академії наук за 

Програмою освоєння деградованих земель і підвищення родючості ґрунтів 

[349]. У ній зазначено, що до 1990 р. середній вміст гумусу в чорноземах 
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Молдови становив 3,1%, що на 50–60% менше ніж 100 років тому. 

Передбачається, що за існуючих темпів зниження рівень вмісту гумусу 

наблизиться до значень у межах 2%, що відповідає низькому порогу для 

чорноземів. Це обумовить, у свою чергу, лімітування урожайності зернових 

культур не вище 1,5–2 т/га.  

Рівень ефективної родючості ґрунту за розширеного відтворення 

потенційної визначає якість і тривалість життя людей. Це підтверджується 

порівняльним аналізом даних щодо цих показників за урожайністю 

сільськогосподарських культур. До першої групи ввійшли країни, де тривалість 

життя становить менше 70 років (до них входить і Україна). Тут середня 

урожайність пшениці озимої становила 2,07 т/га. Друга група з тривалістю 

життя 75 років має середню урожайність пшениці на 20–45% вище від першої 

групи. За 75 років мають мешканці країн, де середній урожай пшениці 

становить 5,6 т/га [231]. 

У плані розуміння родючості ґрунту важливе значення мають енергетичні 

функції гумусу. Встановлено, що нагромаджена енергія у ґрунтах Угорщини, 

визначена у калоріях, становить більше 60% енергетичних ресурсів країни, 

включаючи вугілля, нафту і газ [54]. 

Грунтотворення є енергетичним процесом, а родючість ґрунту виникає 

внаслідок кругообігу речовин і потоків енергії у системі грунт–рослина–

атмосфера, де рослиною започатковано зв'язування сонячної енергії, потік якої 

трансформується у родючість ґрунту, як термодинамічну систему [398]. 

Інтенсивність зв'язування енергії за екстенсивного ведення землеробства 

(без добрив) становить не більше 30–40%, а за оптимального застосування 

добрив – 50–60% порівняно із цілинними землями. Процес трансформації 

органічної речовини проходить у двох протилежно спрямованих напрямах – 

деструкції і синтезу. Вивчення закономірностей трансформації енергопотоків у 

ґрунт і урожай і є одним із основних завдань агрохімічної науки [54]. 
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1.7 Продуктивність сільськогосподарських культур за систематичного 

застосування добрив 

 

Будь-який ґрунт реагує на привнесений енергетичний матеріал у вигляді 

добрив або інших меліорантів підвищенням продуктивності 

сільськогосподарських культур за умови, що агрохімікати застосовують у 

межах розумної достатності. Нестача або надлишок будь-яких благ провокують 

механізм толерантності до стресів та екологічної рівноваги в агроекосистемі. 

Стійкість ґрунтів визначається буферністю як природної властивості 

протистояти порушенням обміну речовин і відновлення складу [246, 272].  

Продуктивність агроценозу за тривалого часу, що вимірюється 

десятиліттями, виступає мірою потенційної і формою прояву ефективної 

родючості ґрунту [267]. Частка у формуванні врожаю різних чинників за 

екстенсивного і інтенсивного землеробства залежить від надходження 

енергетичного матеріалу і інтелектуального потенціалу, із зростанням яких 

частка родючості ґрунту від інтенсифікації підвищується на 10-40%, погоди – 

на 15-20%, сортооновлення – на 5-30%, захисту рослин – на 5-15%, а від 

застосування добрив – на 10-30% [5, 82]. У природі немає ландшафтів, де б 

ідеально були поєднані всі умови для забезпечення життєдіяльності рослин у 

необхідній кількості і співвідношенні. Тому питання оптимізації мінерального 

живлення рослин у поєднанні з водним і повітряним режимами слід розглядати 

адресно з урахуванням біотичних і абіотичних чинників [19, 71, 77, 149, 244, 

245, 367]. 

Загальні закономірності щодо формування продуктивності 

сільськогосподарських культур залежать від гумусованості ґрунту і 

гідротермічного коефіцієнта кліматичної зони.  

У багатьох країнах світу запаси загального гумусу знизились на 5–25%, а 

в окремих – до 50%. В Україні дегуміфікацією охоплено до 39 млн га, що 

безпосередньо впливає на ефективну родючість ґрунту і вимагає припинення 

деградаційних процесів з боку суспільства [186, 301]. 
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Закономірність біоспалаху продуктивності після освоєння цілини, різке 

падіння і стабілізація на низькому рівні добре прослідковується на прикладі 

досліду з беззмінним житом, що проводиться з 1884 р. на Полтавській дослідній 

станції на темно-сірому опідзоленому важкосуглинковому ґрунті. Вміст гумусу 

в орному (0–20 см) шарі ґрунту у 1887 р. становив 2,83%, у 1991 р. – 2,54%. 

Найвищий урожай одержано у 1887 р. – 2,96 т/га. В середньому за 110 років 

вона стабілізувалася на рівні 1,22 т/га зерна і 2,96 т/га соломи [320]. Отже, 

стабілізаційний фонд визначився шляхом саморегулювання і самовідновлення 

потенційної родючості ґрунту, що припинило деградаційні процеси на певному 

низькому рівні [282].  

Якраз цій меті відповідають майже всі наукові дослідження, пов'язані з 

оптимізацією ґрунтових умов і мінерального живлення рослин. 

Усвідомлене регулювання продуктивністю агроценозів випливає із суми 

наших знань відносно біотичних і абіотичних чинників, пов'язаних, перш за 

все, з фізичними, фізико-хімічними і агрохімічними властивостями ґрунту, його 

гранулометричним складом, щільністю, врівноваженістю біоти ґрунту, 

закономірностями зональної поширеності зволоження ґрунтового покриву і 

температури повітря впродовж вегетаційного і осінньо-зимового періодів [157, 

271, 274, 401, 465]. 

Заслуговує на увагу розвиток теорії формування продуктивності 

агроценозів, зроблений М.І. Полупаном із співавторами [205, 338, 340], що 

ґрунтується на аналізі моделі різних підзон Лісостепу та Степу України, де за 

основу досліджень взято гранулометричний склад за 10 градаціями від 

важкосуглинкового до легко- та середньосуглинкового з диференціацією за 

ступенем зволоження.  

Особливу наукову і практичну цінність мають польові досліди 

тривалістю у 40–50 років, адже вони дають відповідь на питання щодо 

відтворення потенційної родючості ґрунту і формування продуктивності за 

різних рівнів і систем застосування добрив. Тут слід зазначити, що 

накопичений українською і світовою наукою досвід свідчить, що поряд з 
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позитивним впливом, ненормоване, недбале застосування добрив може 

завдавати шкоди ґрунту, а також навколишньому природному середовищу та 

знижувати урожайність сільськогосподарських культур [34, 201, 223, 424]. 

Важливе значення у збереженні безпечності навколишнього природного 

середовища належить культурі хімізації, коли за нерівномірного внесення 

добрив може виникати точкове забруднення із-за строкатості рівня удобрення. 

За цих умов ефективність азотних добрив знижується на 40–50%, фосфорних – 

на 35-40%, калійних і складних – на 15–20% [36, 94, 214, 272, 416]. 

 

1.8 Традиційні і альтернативні системи землеробства і місце в них 

удобрення 

 

Система землеробства визначається науково обґрунтованим комплексом 

взаємопов'язаних агротехнологічних, меліоративних, ґрунтозахисних і 

організаційно-економічних заходів, спрямованих на ефективне використання 

ґрунтових і кліматичних ресурсів, біологічного потенціалу рослин з метою 

одержання стабільної і економічно доцільної урожайності необхідної якості за 

умов простого або розширеного відтворення родючості ґрунту та підтримання 

екологічної безпеки навколишнього природного середовища і вирощеної 

продукції [183, 186]. 

Традиційні системи землеробства. Із сучасної точки зору 

найтривалішим був період екстенсивного землеробства, яке, змінюючи форми, 

залишалось на засадах низького, але стабільного рівня функціонування 

агроландшафтів. У 80-х роках XX ст. виникла могутня система інтенсивного 

землеробства і майже одночасно зародилась у його надрах система органічного 

виробництва.  

Інтенсивна система ведення господарства викликала короткий біоспалах 

у підвищенні продуктивності землі за рахунок комплексного застосування 

агрохімікатів, сортопоновлення та інтенсифікації обробітку ґрунту тощо. 

Водночас інтенсивна система спричинила критичне навантаження 
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агрохімікатів, що вплинуло на деградацію ґрунту, хімічне забруднення 

навколишнього природного середовища, ерозію і зниження саморегулювання в 

агробіоценозах [190]. 

Тотальна інтенсифікація землеробства, пов'язана з хімізацією, на яку 

покладалась надія щодо зростання продуктивності пропорційно до вкладеної у 

галузь енергії, не виправдала себе. Адже водночас інтенсифікується і кругообіг 

біогенних елементів, що призводить до порушення природних механізмів 

саморегулювання і примушує до пошуку альтернативних технологій [226, 402, 

403, 464]. 

Неефективною є й екстенсивна система землеробства, яка спричиняє 

деградацію ґрунтової родючості та посилення як водної, так і вітрової ерозії.  

Переважання у номенклатурі добрив азотних туків – прямий шлях до 

декальцинації і дегуміфікації ґрунту. Вимушений стихійний перехід на засади 

«біологічного землеробства» за екстенсивного ведення господарства 

низькопродуктивний і виснажливий для землі [403]. 

Системи землеробства екологічного спрямування. Основною ознакою 

нового руху є наближення агротехнологій до природних енергетичних ресурсів, 

максимальне залучення їх у біологічний кругообіг у чистому вигляді або в 

трансформованій формі. В зв'язку з цим набула нового поширення ідеологія 

органічного виробництва [337]. До альтернативних систем землеробства 

відносяться екологічне, біологічне і біодинамічне, що базуються на наближені 

мінерального живлення рослин до природного. Деякі із них в Україні не набули 

поширення, а окремі, хоч і повільно, але завойовують простір в 

агропромисловому виробництві [88, 366, 399, 400, 430, 437]. 

До систем, наближених до природи відноситься  – No-till-технологія. 

Вона полягає у впровадженні «прямої сівби» у ґрунт без проведення основного 

передпосівного або обробітку ґрунту по догляду за сільськогосподарськими 

культурами. Прямий посів здійснюється спеціально обладнаними сівалками, 

зокрема сівалкою АТД-6.35 корпорації «Агросоюз» [49], де обов'язковою 

передумовою є вирівнювання поверхні поля [400]. No-till-технології інтенсивно 
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впроваджуються в аграрному секторі країн світу. Вони займають понад           

105 млн га земель в обробітку [28, 222, 272, 273, 399]. 

Проте, досить складним питанням за нульового обробітку залишається 

система удобрення сільськогосподарських культур, адже традиційна заробка 

добрив у ґрунт неможлива. У зв'язку з цим із органічних добрив пропонується 

вносити перепрілий гній (перегній), гноївку, торфокомпости, вермикомпости 

тощо. Їх рівномірно розсівають по залишеній на полі побічній продукції 

(подрібненій соломі зернових і зернобобових культур, стеблах кукурудзи і 

соняшника тощо). За їх допомогою створюється шар мульчі. Фосфорні і калійні 

добрива вносять рівномірно по поверхні поля без заробки їх у ґрунту у дозі, що 

не перевищує 35% від розрахункової на запланований врожай. Вважається, що 

осінньо-зимові опади забезпечать їх проникнення в кореневмісний шар ґрунту. 

Під сівбу співвідношення NPK повинно становити 1:2:1, не перевищуючи        

45 кг/га діючої речовини. Під час вегетації перевага надається позакореневому 

підживленню рослин. Його поєднують з внесенням засобів захисту рослин, 

стимуляторів росту і проводять на ранніх етапах вегетації [27, 399, 400]. 

Точне землеробство – новий етап у розвитку землеробства з 

використанням геоінформаційних систем, обладнаних сенсорними пристроями 

глобального позиціювання, бортових комп'ютерів, управлінських механізмів, 

які здатні диференціювати агротехнології згідно строкатості ґрунтового 

покриву [20, 24, 185, 273, 274]. Точне землеробство – це стратегія, яка 

використовує інформаційні технології обробітку даних, отриманих з різних 

джерел, для винесення рішень щодо вирощування сільськогосподарських 

культур. Внесення добрив у точному землеробстві має «тонке пристосування» 

технології до потреб рослин на основі швидких агрохімічних аналізів. Загальна 

практика застосування добрив за традиційних технологій призводить до 

надлишкового їх внесення на одному масиві і недовнесення на іншому. Точне 

землеробство компенсує цей недолік. Принципи точного землеробства 

застосовують близько 15% фермерів Європейського Союзу, що мають площу 

землекористування 400 га і більше, а площа у 150 га є збитковою [24]. 
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Засади органічного землеробства. Органічне землеробство – метод 

ведення сільськогосподарського виробництва, основою якого є позитивний 

баланс продуктивності агроценозу з припиненням деградації навколишнього 

природного середовища з метою збереження якості земель для майбутніх 

поколінь, зниження надходження енергетичних ресурсів ззовні для отримання 

продуктивності, де не застосовують генетичні рослини і організми, а також 

хімічні речовини [24, 29, 323]. Адаптацію органічного землеробства до 

ґрунтових і соціальних умов України викладено в монографії ННЦ «ІЗ НААН» 

[302]. 

Принципи органічного землеробства побудовані на забороні застосування 

у сільськогосподарському виробництві, в першу чергу, отрутохімікатів для 

боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами та будь-яких добрив 

синтетичного походження. У тваринництві не дозволяється застосування 

стимуляторів росту, гормонів та антибіотиків. Основний метод органічного 

виробництва – здійснення захисту рослин за допомогою препаратів 

натурального або біологічного (біопрепарати) походження, а удобрення ґрунтів 

– застосуванням органічних добрив. Принципова різниця між інтенсивною і 

інтегрованою системами землеробства полягає в тому, що за органічної 

системи врожайність у середньому на 15- 20% нижча від звичайної, а прибуток 

вищий завдяки економії коштів від менших втрат на використання енергії 

ззовні та за підвищення ціни на органічну продукцію [200, 352]. 

Основу системи удобрення в органічному землеробстві забезпечують 

розкладені матеріали мікробіологічного, рослинного або тваринного 

походження. При цьому виробник повинен чітко дотримуватись Базових 

стандартів, прийнятих для органічного землеробства. Речовини рослинного і 

тваринного походження: гній, сеча, гноївка тварин з органічних ферм, 

вермикомпости, кісткове і кров'яне борошно, рогове і копитне борошно, побічні 

продукти виробництва харчових продуктів, кормів, переробки олійних культур, 

продукти пивоваріння, залишки від овочів, зелені добрива, солома, деревна 

тирса, деревна зола, водорості і їх продукти, рослинні препарати і екстракти, 
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компости, грибний субстрат. Продукти мінерального походження: томасшлак 

(борошно), вапно, гіпс, мергель, сульфат калію, хлорид калію, каїніт, сильвініт, 

натуральні фосфати, кам'яне борошно, бентоніт, перліт, вермикуліт. Продукти 

мікробіологічного походження: післяспиртова і післядріжджова барда, 

мікробіологічні препарати, що зустрічаються в природі, біодинамічні 

препарати, лігносульфанат калію [6, 210, 211].  

В останні роки в мережі науково-дослідних установ НААН в повно- і 

короткоротаційних сівозмінах широко проводиться вивчення елементів 

біологізації, що є складовою частиною органічного виробництва [149, 210, 228, 

269, 353, 383]. Особливо цінним є досвід ПП «Агроекологія» Шишацького 

району Полтавської області [9].  

В Україні спостерігається тенденція до збільшення 

сільськогосподарських угідь на яких ведеться сертифіковане органічне 

виробництво, так, в 2013 році їх нараховувалось близько 300 тис. га, що на 14% 

більше ніж 2007 р. Також за цей період вдвічі із 80 до 160 збільшилась кількість 

господарств, що виробляють органічну продукцію [224]. 

Огляд наукових досліджень з питань наближення українського 

землеробства до вимог органічного виробництва і адаптації світових 

технологічних рішень до вітчизняних умов вказує на складність, а в окремих 

випадках суперечливість експериментальних даних щодо забезпечення його 

розвитку [26, 52, 216, 237, 378].  

Проте, слід відзначити, що рух у напрямі екологізації виробництва не 

припиняється з того часу, коли інтенсифікація виробництва почала давати 

екологічні збої.  

 

1.9 Еколого-біосферний підхід до ведення землеробства 

 

Деградація ґрунтового покриву в наземних екосистемах – планетарна 

проблема і наука знаходиться у пошуку альтернативних технологій, 

покликаних загальмувати або й призупинити цей процес. 
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Свідченням тому є прийняття Радою Європи і Європарламентом Рамкової 

Ґрунтової директиви, в якій зазначено, що ґрунти є невідновлюваним ресурсом, 

адже швидкість їх деградації може перевищувати процеси регенерації. 

Передбачається запобігання їх деградації шляхом зниження ризику щодо 

деструктивних процесів [334, 345, 407].  

Антропогенний вплив на екологічний стан наземних екосистем є 

універсальним і всеохоплюючим, і він позначається як на відтворенні 

родючості ґрунтового покриву, так і на його деградації.  

Біосферні функції педосфери полягають у врівноваженні кругообігу газів 

(О2 і СО2) в процесі життєдіяльності рослин і відмиранні їх біомаси [44, 111, 

112]. 

Згідно розрахунків В.П.Кучерявого [248, 249] змішані листяні ліси 

щороку виділяють близько 20 т/га кисню. Продуктивність лучних угідь щодо 

утворення кисню становить приблизно 4 т/га. Внаслідок деструкції відмерлої 

органічної речовини у середньому в лісах України утворюється близько  

10 т/га двоокису вуглецю (СО2), а на лучних угіддях – до 2 т/га.  

Наші розрахунки показують, що через послаблення фотосинтетичної 

діяльності лісів, природних луків, пасовищ літосфера та атмосфера 

України щороку недоодержує близько 260 млн т кисню і до 130 млн т СО2. 

[112, 184, 458]. 

Якщо прийняти, що в міських агломераціях фотосинтетична здатність 

послаблена наполовину порівняно з суцільними лісовими масивами, тоді 

продукування кисню тут становитиме близько 10 т/га, а виділення СО2 – не 

більше 3 т/га [111, 204]. 

Площа сінокосів і пасовищ неухильно скорочується. За 1997−2000 рр. 

вона зменшилась від 7,84 до 5,4 млн га, що становить 8,9% усієї території 

України, а порівняно із сільськогосподарськими угіддями – 12,8, тоді як 

середньосвітові показники в 3 і 5,6 рази є більшими [196].  

Складовою частиною оздоровлення ландшафтів України є залісненість її 

території. Площа земель лісового фонду не перевищує 10,8 млн га, з них          
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9,4 млн га вкриті лісовою рослинністю. Лісистість країни скоротилась до 15,6% 

її площі, а в минулому вона становила близько 50%. Мінімально необхідна 

лісистість у нас повинна бути не менше 20%, а оптимальна − 25−30% [362]. 

Екологічна і техногенна деградації, спричиненої людською діяльністю, 

найвідчутніше зачепила водотоки і басейни малих річок України [239].  

Найчисленніші водні артерії України – малі річки, які густою мережею 

покривають всю її територію. Об'єм водозабору у басейнах малих річок сягає  

6,3 км3, що становить близько 20% загального обсягу водних об'ємів суші. 

Незважаючи на те, що Україна належить до держав з рівнем 

водозабезпеченості, що відповідає низькому, мережа малих річок налічує 

більше 63 тис. водотоків загальною довжиною 135,8 тис. км, з них близько 

60 тис. (95%) дуже малих, довжиною менше 10 км з сумарною протяжністю  

112 тис. км. Середня довжина таких річок становить 1,9 км. В Україні 

налічується 3212 малих річок, що мають середню довжину 10 км і більше, з 

сумарною протяжністю до 74 тис. км, з них до басейну Дніпра належить  

1383 річки (43%), Дністра – 453 (14%). Зважаючи на те, що Дніпро – 

найважливіша артерія України нами проведено детальний аналіз стану його 

басейну і можливих шляхів поліпшення екологічної ситуації [105, 436]. 

Функціонування водотоків малих річок – визначальний показник здоров'я 

її басейну, тому у майбутніх технологіях поверненню басейну малої річки до 

екологічно-врівноваженого кругообігу води надається особливе значення. У 

ландшафтознавстві вже визначено таке поняття як «інтегрований менеджмент 

земельно-водних ресурсів», як процес взаємодії між суспільством і природою 

[463]. 

Міжнародна екологічна політика землекористування. Екологічна 

політика – різновид політико-управлінської діяльності держави, що 

здійснюється державними органами у контексті функціонування виконавчої, 

законодавчої та судової влади. Ми вже свідомі того, що без фінансування і 

екологічного аудиту реалізація природоохоронних заходів неможлива [7, 329, 

349].  
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Стимулювання, як і покарання, у дотриманні екологічної безпеки 

держави є одним із пріоритетних напрямів [270, 276, 368, 395]. 

Екологічна політика будь-якої аграрної держави здійснюється на підставі 

концептуальних засад, директив, стандартів, методик і програм, що мають 

міжнародний або регіональний характер [39, 476, 488, 491, 493]. 

Етапи розроблення агроекологічних програм у країнах ЄС у 90-х роках  

ХХ ст. включали три періоди: 1) підтримка окремих проектів із фінансуванням 

у розмірі 25-40% до 1992 р.; 2) розширення програм державної підтримки з їх 

фінансуванням до 50-75% по директиві ЄС; 3) пріоритетність програм 

державної підтримки природоохоронних заходів із зростанням фінансування до  

2,3 млрд євро [469, 487, 492]. 

Отже, детальний аналіз екологічної політики розвинених держав світу, 

субсидій та дотацій на екологічні продукти свідчить, що ними виділяються 

величезні кошти на стримання пресу хімізації на навколишнє природне 

середовище шляхом жорстких обмежень на застосування синтетичних добрив і 

пестицидів, аж до повної їх заборони [7, 349, 329, 369, 468]. Разом з тим ряд 

дослідників вказують на значний недолік органічного землеробства, який 

полягає в тому, що на виробництво одиниці продукції необхідно виділяти 

удвічі більшу площу земельних територій, які є обмеженими [460, 462, 465, 466, 

481, 489]. 

Аналіз зарубіжної літератури показує, що екологічну політику будь-якої 

держави зосереджено на землях в обробітку з абстрактним посиланням на 

заохочення в охороні ландшафтів. В усіх програмах, що фінансуються 

мільярдними сумами, присутні територіальний і відсутній басейновий підхід до 

малої річки як основної таксономічної одиниці будь-якого ландшафту, будь-

якого континенту [452, 470, 479, 482, 487]. Це автоматично виключає з поля 

зору кругообіг води в наземних екосистемах та можливість врівноваження 

функціонування природних і штучних екосистем. У сучасній екологічній 

політиці, програмах і субсидіях відсутнє біосферне вирішення екологічних їх 

проблем. Величезні кошти спрямовано на розв'язання спорадичних завдань, 
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тоді як цілісність біосфери базується на басейновому підході, який послідовно 

впливатиме на екологічну рівновагу у наземних екосистемах. Здійснення такої 

ідеології убезпечить Європу і інші континенти від безкінечних повеней, 

пов'язаних із втратою пропускної спроможності русел малих річок [105, 115].  

Контурно-меліоративна система землеробства. Наростаюча біосферна 

криза примушує вести постійний пошук виходу із загрозливого становища. 

Вихід за межі полів в обробітку у вітчизняній науці започаткувався на рубежі 

70–80-х років, коли звернули увагу на інші елементи рельєфу і почали 

вдосконалювати системні підходи щодо охорони земель у комплексі 

агрозаходів. У міру інтенсифікації в агроландшафті відбувається деградація 

його природної частини, що міститься поруч – зростають ерозійні процеси, 

інтенсифікується перенесення речовин, замулення природних і штучних 

водоймищ і водотоків [41, 402].  

На теренах колишнього СРСР, особливо в Україні, спочатку серед 

учених, а потім і виробничників, виникла могутня течія ґрунтозахисної 

контурно-меліоративної організації територій з оптимальним співвідношенням 

ріллі, луків, лісів, пасовищ і водних об'єктів [385].  

Нова організація території потребує оптимізації структури посівних площ 

за трьома технологічними групами, виключаючи просапні культури на землях з 

ухилом понад 30: до першої групи належать землі, що розташовані на 

рівнинних площах та схилах крутизною до 30, де дозволяється вирощувати всі 

районовані культури, включно із просапними. Тут розміщують найінтенсивніші 

сівозміни, адже ці землі найменше зазнають техногенної ерозії. До другої групи 

належать орні землі, розташовані на схилах до 3–70 з переважанням 

середньозмитих ґрунтів при наявності незначних площ слабко і дуже змитих 

відмін. Це зерно-трав'яні сівозміни без просапних культур. До третьої групи 

відносять частину ріллі на схилах понад 70 із переважанням дуже змитих 

ґрунтів, які необхідно використовувати під суцільне залуження або заліснення 

[363] з урахуванням папіломів стоку [205]. 
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Засади контурно-меліоративного землеробства розроблено у свій час для 

інтенсивної форми його ведення, одним із основних завдань цього напряму є 

зниження потоків біогенних елементів у геологічний кругообіг. Проте із зміною 

економічних устоїв виникла потреба у переформатуванні систем удобрення у 

бік «біологізації». Це досягається додатковим залученням у систему удобрення 

зелених (сидеральних) добрив, біопрепаратів симбіотичної, асоціативної та 

фосфатмобілізівної дії, стимуляторів росту і мікроелементів, що включено в 

систему наших досліджень [105]. 

Адаптивно-ландшафтне землеробство. Наступним кроком, більш 

наближеним до гармонійного природокористування, є подальше розгортання 

наукової думки у площину адаптивно-ландшафтного землеробства, 

започаткованого на рубежі 90-х років XX ст. При цьому ландшафти 

розглядаються як цілісність незалежно від інтенсивності впливу 

антропогенного чинника [41]. 

За сучасними уявленнями, адаптивно-ландшафтна система землеробства 

– це система використання землі певної агрономічної групи, зорієнтована на 

виробництво рослинницької і тваринницької продукції з економічно й 

екологічно обумовленими ринковими потребами, природними і виробничими 

ресурсами, що забезпечують стійкість агроландшафту і відтворення родючості 

ґрунтів [55, 215, 218]. 

Все це вимагає принципово нового підходу до землевпорядкування і 

створення дієвої державної земельної служби [53]. Слід відзначити, що значна 

частина тверджень наукових джерел щодо адаптивно-ландшафтного ведення 

землеробства має декларативний характер. Адже ідея зародилась на зламі 

соціальних потрясінь після розвалу СРСР і тому на теренах СНД вона набула 

незначного практичного поширення [4, 260].  

Еколого-біосферна модель ведення землеробства. На відміну від 

адаптивно-ландшафтного землеробства, ідея еколого-біосферних систем 

ведення господарства наближається до розуміння того, що діяльність людини 
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не обмежується полями в обробітку, а поширюється на наземні екосистеми в 

цілому [81]. 

Ландшафти періодично, циклічно і ритмічно змінюються в просторі і 

часі. Негативні або позитивні зміни в ландшафті викликають зміни всіх 

елементів конструкції [53, 233]. 

Поступова і досить швидка зміна стратегічних напрямів 

землекористування є цілком зрозумілою у зв'язку з їх перехідною стадією до 

еколого-біосферного підходу в землеробстві, як переорієнтація на широке 

впровадження біологічних, екосистемних, ландшафтних і біосферних методів, 

що лише започатковуються [261, 316]. У процесі виконання нашої роботи 

розроблено українську еколого-біосферну модель відновлюваного землеробства 

і природокористування [105]. Цей складний процес пролягає через створення 

сучасного екологічного та аграрного законодавства та розроблення необхідної 

нормативної бази для його втілення у життя. 

 

1.10 Відновлювана система земле- і природокористування 

 

Послідовний розвиток ідеології контурно-меліоративного землеробства 

та ландшафтного підходу до ведення землеробства і природокористування 

привів до розуміння того, що основною таксономічною одиницею у 

регулюванні потоками антропогенної енергії повинен бути басейн малої річки, 

як цілісної гетерогенної і в той же час замкненої на себе системи водозбірною 

площею в межах басейну малої річки. Цей басейн є межею і мірою 

антропогенного впливу і його найлегше підпорядкувати усвідомленому 

екологічно врівноваженому функціонуванню. 

Концептуальні засади природоохоронної діяльності в басейнах малих 

річок розроблено нами в процесі роботи над монографією «Еколого-техногенна 

безпека України» [106], а також у наукових працях [6, 53, 95, 96, 105, 115, 324]. 

Автори дійшли висновку, що модель заслуговує на назву «біосферна» у зв'язку 

з системним підходом до відтворення всуціль деградованих басейнів малих 
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річок, як цілісної одиниці біосфери і через них здійснити необхідний обсяг 

відновлювальних робіт, що поверне екологічну цілісність біосфери. Її 

побудовано не всупереч, а в поєднанні і в доповнення до існуючих 

прогресивних систем землеробства, контурно-меліоративного упорядкування 

територій, адаптивно-ландшафтного і біосферно-ландшафтного ведення 

господарства. Відмінною рисою цієї ідеї є систематизація технологій в агро- і 

біоценозах в єдиний природо-господарський комплекс. 

Еколого-біосферна система відновлюваного земле- і природо-

користування – це всеохоплююча модель господарювання у басейнах малих, 

середніх і великих річок, як основи аграрних, селітебних і природних 

ландшафтів, що базується на принципах рівнозначності всіх форм рельєфу, які 

вважаються землями в обробітку і поза ним – ярами і балками, лісами і 

лісонасадженнями, луками, болотами, заплавами і руслами річок. У цій системі 

людина повинна взяти на себе всю відповідальність за продуктивне й 

екологічно врівноважене функціонування всіх складових ландшафту, 

незважаючи на відсутність отримання в найближчій перспективі певного зиску 

від експлуатації землі або водних ресурсів. У майбутньому гармонізація 

природних ландшафтів і агроекосистем та поверхневих вод віддячить високою 

продуктивністю і біологічним різноманіттям тваринного і рослинного світу, що 

за своєю корисною біомасою буде рівнозначне або перевершить всі землі в 

обробітку. Останні позбудуться ознак деградації та підвищать свою 

продуктивність удвічі або й утричі. Георегіональна біосферна політика 

зменшить ступінь екологічного ризику і вплив руйнівних абіотичних чинників 

на навколишнє природне середовище.  

Реальне втілення у життя ідеології еколого-біосферної концепції потягне 

за собою обов'язковість змін стереотипу мислення, побудованого на 

антропоцентризмі, на біосфероцентризм і басейноцентризм. Неминучою стане 

переорієнтація екологічної безпеки, що визначить розвиток вітчизняної 

промисловості для відтворення басейнів малих річок, а разом з цим потенційної  
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і ефективної родючості ґрунтового покриву, оздоровлення гідросфери і 

атмосфери. Весь комплекс природовідновних робіт буде побудовано на засадах 

проведення інженерних, агрохімічних робіт та здійснення агро-, хемо-, біо- і 

фітомеліорацій. 

Виходячи з критеріїв сучасного розвитку суспільства, на наш погляд, 

найперспективнішою є відновлювана система землеробства, концептуальна 

модель якої полягає в комплексі організаційних і агротехнічних упорядкованих 

басейнів малих річок, заходів щодо екологічно збалансованого й ощадливого 

ведення сільського господарства з максимальним залученням і оптимальним 

застосуванням природних місцевих органічних і мінеральних ресурсів, відходів 

тваринництва і побічної продукції рослинництва та «тонких» технологій – 

фіксації атмосферного азоту для живлення рослин за рахунок бобових культур, 

симбіотичної й асоціативної дії культивованих штамів ґрунтової мікрофлори, 

біопрепаратів фосформобілізівної, а також захисної дії та стимуляторів росту 

рослин, внесення ощадних доз мінеральних добрив із поступовою значною 

заміною їх органо-мінеральними біоактивними добривами та інтегрованим 

захистом рослин із переважанням біопрепаратів захисної дії та агротехнічних 

методів.  

Відновлювана система удобрення має ширший, але енергетично і 

екологічно ощадливіший діапазон технологій за умови ландшафтно-

адаптивного облаштування територій, що включає застосування біопрепаратів 

захисної і удобрювальної, симбіотичної й асоціативної дії, проведення хімічних 

меліорацій, заміна мінеральних добрив на органо-мінеральні біоактивні 

добрива, позакореневе підживлення хелатними розчинами мікроелементів, 

заміна хімічних засобів на біологічні. 

Розрахунки показують, що вартість агрохімікатів удобрювальної дії, за 

відновлюваної системи удобрення знижується у 1,5 раза, транспортні витрати – 

у 7,6, а пального – в 3,1 раза порівняно з традиційною системою удобрення. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Прагнення до екологічної рівноваги наштовхується у суспільстві на 

протиріччя між господарською діяльністю і станом навколишнього природного 

середовища, до зростання ризиків на фоні низької юридичної відповідальності 

за нанесені збитки природі. 

2. Деградація ґрунтового покриву супроводжується порушенням 

співвідношень агроценозів і природних угідь та недотриманням закону 

повернення відшкодованих біогенних елементів, декальцинацією і 

дегуміфікацією ґрунтового покриву. Не подолано наслідків катастрофи на 

Чорнобильській АЕС, зростають площі земель, що підлягають водній і вітровій 

ерозії. 

3. Індустріалізація галузі тваринництва і птахівництва призвела до 

екологічної напруги в зонах діяльності комплексів і птахофабрик, адже 

відбувається хімічне і бактеріальне забруднення прилеглих територій. 

4. За помірних навантажень агрохімікатами і тривалого їх застосування у 

стаціонарних дослідах помітно поліпшуються показники потенційної й 

актуальної родючості ґрунту, що свідчить про необхідність науково 

обґрунтованого ведення галузі землеробства. 

5. Напружена екологічна ситуація в агроценозах і цінова політика на 

агрохімікати спонукають до пошуку альтернативних систем землеробства. 

Наведено переваги і недоліки традиційного господарювання, визначено 

системи землеробства екологічного спрямування, перспективи розвитку  

No-till технологій і точного землеробства. 

6. Визначено органічну систему землеробства як єдність 

взаємопов’язаних ланок ґрунт-рослина-тварина, переваги і недоліки та шляхи 

адаптації органічного виробництва до умов України.  

7. Прослідковано біосферні функції педосфери, в якій антропогенна 

діяльність помітно впливає на кругообіг О2 і СО2 внаслідок зубожіння 

фітоценозів України. Зазначено, що із 63 тис. басейнів малих річок 15 тис. 
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втратили свої водотоки, і вони зазнають деградації, що призводить до 

техногенного і природного опустелювання наземних екосистем. 

8. Проаналізовано, що міжнародну екологічну політику землекористування 

побудовано на територіальному принципі, тоді як цілісність біосфери базується 

на басейновому підході, де основною таксономічною одиницею ландшафту є 

басейн малої річки. 

9. Запропоновано еколого-біосферний підхід на основі відновлюваної 

системи землеробства і природокористування з максимальним залученням у 

біологічний кругообіг побічної продукції рослинництва, сидератів, біологічного 

азоту, органо-мінеральних біоактивних добрив з поступовим зниженням 

навантажень мінеральними добривами, що забезпечить екологічну рівновагу в 

агроценозах. 

Основні результати розділу викладено у: [1, 6, 60, 98, 101, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 128, 129, 137, 145, 184, 193, 299, 

302, 325, 326, 374, 426, 457].  
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РОЗДІЛ 2 

ПРОГРАМА, УМОВИ ТА МЕТОДИКА  

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Методологічні принципи до проблем удобрення і біоконверсії 

 

Загальна екологічна ситуація в Україні, яка в багатьох регіонах 

визначається як напружена і дуже складна, спонукала сучасну аграрну і 

правову науку до пошуку виходу із цього становища за допомогою методологій 

і методів, що раніше не перехрещувались, а існували незалежно одні від інших.  

Наша робота включає методи порівняльного природознавства, 

агрономічний, агроекологічний, агрохімічний, статистичний, економіко-

правовий, пошуковий, експериментальний та інші методи. 

Основним методологічним підходом до цієї роботи ми вважаємо те, що 

вона визначає шляхи визначення екологічної рівноваги в агроценозах за 

нормативного застосування агрохімікатів з наданням переваги залучення до 

біологічного кругообігу відновлюваних ресурсів та біоконверсії нативних 

відходів промислового тваринництва і птахівництва в органо-мінеральні 

біоактивні добрива.  

Біоконверсія у наших дослідах розглядається як основний інструмент 

перетворення органічних відходів у безпечні органо-мінеральні біоактивні 

добрива, в яких відсутні хвороботворні процеси. Штучні добрива у присутності 

культивованої мікрофлори набувають ознак природних органо-мінеральних 

сполук, характерних для живої природи. Біоконверсія природних органічних 

покладів (сапропелі озерні, торф, буре вугілля) внаслідок біохімічних реакцій і 

дії мікроорганізмів перетворює складні органічні сполуки, в тому числі і 

гуматну їх частину, у засвійні для рослин форми. Виходячи з набутого нами 

наукового досвіду слід вважати, що за біоконверсією є перспективне майбутнє, 

яке забезпечуватиме одержання екологічно сумісних добрив в процесі 

утилізації органічних продуктів у безвідходних технологіях. 
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Основним методологічним підходом у нашій роботі є встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків між хімічним навантаженням на агроценози, 

врожаєм і станом навколишнього природного середовища за 25-50-річного 

проведення тривалих польових дослідів на основних відмінах ґрунтів Полісся і 

Лісостепу.  

 

2.2 Місце, умови і методика проведення полігонного і 

агроландшафтного моніторингів 

 

Дослідження за темою роботи виконано впродовж 1991–2018 pp. у 

польових дослідах відділу агрохімії і фізіології рослин (на сьогоднішній день 

відділ агрохімії) Інституту землеробства УААН (з 2006 р. Національний 

науковий центр «Інститут землеробства УААН», а з 2009 р. – Національної 

академії аграрних наук України) у 3 тривалих дослідах та їх запільних клинах 

на сірому лісовому ґрунті в ДПДГ «Чабани» Києво-Святошинського району 

Київської області (північна частина Лісостепу), на чорноземі типовому 

малогумусному у ПСП «Діар» Володарського району Київської області 

(Правобережний Лісостеп) та на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 

СВАТ «Агрокомбінат «Калита» Броварського району Київської області (зона 

Полісся). Агроландшафтний моніторинг здійснено в басейнах середніх річок 

Рось і Трубіж у зонах високих і середніх навантажень відходами промислового 

тваринництва.  

З метою ретроспективного аналізу, узагальнення даних і статистичного 

обробітку результатів досліджень за погодженням з Вченою радою з питань 

землеробства і рослинництва Інституту землеробства УААН від 28 квітня        

2000 р. здобувачеві дозволено скористатись даними із звітів лабораторії 

агрохімії по стаціонарних дослідах, закладених в 1961 р. на сірому лісовому 

грунті в ДПДГ «Чабани», в 1997 р. – на чорноземі типовому (с. Завадівка 

Володарського району Київської області), в 1978 р. – на дерново-підзолистому 

грунті СВАТ «Агрокомбінат «Калита».  
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Полігонний моніторинг. Тривалий дослід у північній частині Лісостепу, 

що відноситься до провінції Правобережного Лісостепу північного Київського 

передполіського агрогрунтового району, закладений О.В. Лазурським у 

дослідному господарстві «Чабани» в басейні малої річки Сіверка в 1961 р. на 

сірому лісовому пилувато-легкосуглинковому ґрунті з вивчення ефективності 

різних систем удобрення за застосування зростаючих доз мінеральних добрив 

(від 68 до 390 кг/га NPK), підстилкового гною (від 6 до 12 і 24 т/га) та побічної 

продукції рослинництва, біопрепаратів і стимуляторів росту у 10-пільній 

сівозміні з таким чергуванням культур: пшениця озима – буряки цукрові – 

кукурудза на зерно – ячмінь ярий (з підсівом конюшини) – конюшина – 

пшениця озима – буряки цукрові – кукурудза на силос – жито озиме – горох. У 

натурі дослід розгорнуто на трьох полях, мав 22 варіанти, 4-разове повторення, 

облікова площа ділянки до 1997 р. – 100 м2, після – 50 м2 з виведенням із 

системи удобрення 50 м2 з обліком врожаю сільськогосподарських культур на 

удобреній і неудобреній площі (табл. 2.1 і 2.2). Тут же на сірому лісовому 

ґрунті проведено в 2001–2003 pp. напівстаціонарний дослід в 

короткоротаційній сівозміні кукурудза на силос–ячмінь ярий–однорічні трави–

пшениця озима, де вивчали пряму дію і післядію органо-мінеральних 

біоактивних добрив (ОМБД) екобіом та еквівалентних доз мінеральних добрив.  

Схема досліду включала зростаючі дози ОМБД екобіом від 1 до 3 т/га за 

нативної вологості (0,5–1,5 т/га в сухій речовині), виготовленого на різній 

органічній основі (низинний, верховий, перехідний торф, сапропелі озерні, буре 

вугілля) та з включенням різних сорбентів та йонообмінників (табл. 2.3). 

Посівна площа ділянок – 10 м2, облікова –7 м2, 4-разове повторення.  

В тривалому досліді в зоні Правобережного Лісостепу Васильківсько–

Білоцерківського  агроґрунтового  району, закладеному  Е.Г. Дегодюком  в  

1977 р. в басейні р. Рось на чорноземі типовому малогумусному 

середньосуглинковому у ПСП «Діар» Володарського району Київської області, 

вивчали ефективність зростаючих доз рідкого гною (N100–400) свинокомплексу з 

відгодівлі від 4 до 10 тис. голів за рік.  



88 
 

Таблиця 2.1 

Схема тривалого польового досліду з вивчення впливу доз і співвідношень основних видів добрив на 

продуктивність культур у польовій сівозміні, якість врожаю і родючість сірого лісового крупнопилувато-

легкосуглинкового ґрунту, ДПДГ «Чабани», конюшинна ланка сівозміни 2001–2005 рр. 
 

 

Пшениця озима2), 

NPK, кг/ґа 

Буряки цукрові 
Кукурудза на силос2), 

NPK, кг/га 

Ячмінь ярий з підсівом 

конюшини2),  

NPK, кг/га 

Конюшина, післядія 

добрив2),  

NPK, кг/га 
гній1), т/га NPK, кг/га 

Без добрив контроль 

Фон – вапнування за повною нормою Нг 

Мінеральна система удобрення 

30–20–20 0 60–50–60 40–30–40 30–30–30 0–0–0 

60–40–40 0 120–100–120 80–60–80 60–60–60 0–0–0 

90–40–60 0 180–100–180 120–60–120 90–60–90 0–0–0 

Відновлювана система удобрення 

30–20–203) 30 60–50–60 40–30–40 30–30–30 0–0–0 

45–20–303) 30 90–50–90 60–30–60 45–30–45 0–0–0 

Органічна система удобрення 

0–0–0 60 0–0–0 0–0–0 0–0–0 0–0–0 

0–0–0 120 0–0–0 0–0–0 0–0–0 0–0–0 

Органо-мінеральна система удобрення 

30–20–20 60 60–50–60 40–30–40 30–30–30 0–0–0 

60–40–40 60 120–100–120 80–60–80 60–60–60 0–0–0 

90–40–60 60 120–60–120 120–60–120 90–60–90 0–0–0 

120–60–80 60 240–150–240 160–90–160 120–90–120 0–0–0 
___________________ 

 1) Буряки цукрові – пряма дія гною ВРХ, 1 доза – 60 т/га;  
 2) Післядія гною ВРХ: кукурудза на силос 1–й рік, ячмінь 2–й рік, конюшина 3-й рік, пшениця озима 4-й рік;  
 3) Внесення побічної продукції рослинництва: соломи пшениці озимої 4,5 т/га, гички буряків цукрових 20 т/га, подрібнених стебел 

кукурудзи 40 т/га.  

Примітка. Відповідальні виконовці: О.В. Лазурський 1961-1974 рр., В.М. Лебединська 1974-1986 рр., Л.В. Бобер 1986-1991 рр.,  

С.Е. Дегодюк 1992-2010 рр. 
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Таблиця 2.2 

Схема тривалого польового досліду з вивчення впливу доз і співвідношень основних видів добрив на 

продуктивність культур у сівозміні, якість врожаю і родючість сірого лісового крупнопилувато-

легкосуглинкового ґрунту, ДПДГ «Чабани», горохова ланка сівозміни 2006 – 2010 pp. 
 

Пшениця озима2) Буряки цукрові Кукурудза на 

силос2) Жито озиме2) Горох2) Внесено на 1 га сівозмінної площі 

NPK, кг/га гній1), т/га NPK, кг/га NPK, кг/га NPK, кг/га NPK, кг/га гній, т/га NPK, кг/га 
всього NPK, 

кг/га 

Без добрив (контроль) 

Мінеральна система удобрення 

20-30-30 – 60-50-60 40-30-40 30-30-30 20-30-30 – 33-30-34 97 

40-60-60 – 120-100-120 80-60-80 60-60-60 40-60-60 – 66-60-68 194 

60-60-90 – 180-100-180 120-60-120 90-60-90 60-60-90 – 99-60-102 261 

Відновлювана система удобрення 

20-30-303) 30 60-50-60  40-30-40  30-30-30 20-30-30 6 33-30-34 97 

30-30-453) 30 90-50-90  60-30-60  45-30-45 30-30-45 6 50-30-51 131 

Органічна система удобрення 

0-0-0 60 0-0-0 0-0-0  0-0-0 12 0-0-0 0 

0-0-0 120 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 24 0-0-0 0 

Органо-мінеральна система удобрення 

20-30-30 60 60-50-60 40-30-40 30-30-30 20-30-30 12 33-30-34 97 

40-60-60 60 120-100-120 80-60-80 60-60-60 40-60-60 12 66-60-68 194 

60-60-90 60 180-100-180 120-60-120 90-60-90 60-60-90 12 99-60-102 261 

80-90-120 60 240-150-240 160-90-160 120-90-120 80-90-120 12 132-90-136 358 
_______________________ 

1) Буряки цукрові – пряма дія гною ВРХ, 1 доза – 60 т/га;  
2) Післядія гною ВРХ: кукурудза на силос післядія 1–го року, жито озиме післядія 2-го року, горох післядія 3-го року, пшениця 

озима післядія 4-го року.  
3) Внесення побічної продукції рослинництва: соломи пшениці озимої 4,5 т/га, гички буряків цукрових 20 т/га, подрібнених 

стебел кукурудзи 40 т/га.  

Примітка. Відповідальні виконовці: О.В. Лазурський 1961-1974 рр., В.М. Лебединська 1974-1986 рр., Л.В. Бобер 1986-1991 рр.,  

С.Е. Дегодюк 1992-2010 рр. 8
9
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Таблиця 2.3 

Схема досліду з вивчення впливу різних способів внесення ОМБД 

«Екобіом» на сірому лісовому грунті за вирощування кукурудзи на силос–

ячменю ярого–пшениці озимої, ДПДГ «Чабани», 2001–2003 рр. 

Удобрення Доза, т/га 

Без добрив (контроль) - 

ОМБД врозкид  1,0 

ОМБД врозкид  2,0 

ОМБД врозкид  3,0 

ОМБД локально  2,0 

ОМБД в рядки при посіві  0,5 

ОМБД локально  1,0 

N60P50K60 – (еквівал. 2 т ОМБД) – врозкид - 

N60P50K60 – (еквівал. 2 т ОМБД) – локально - 

N60P50K60 – (еквівал. 3 т ОМБД) – врозкид - 

N60P50K60 – (еквівал. 1 т ОМБД) – врозкид - 

Примітка. ОМБД – органо-мінеральне біоактивне добрив. 

 

У зв'язку з ліквідацією підприємства (ПСП «Діар» Володарського району 

Київської області) в 2004 році ведення польового досліду припинено. У 1999–

2003 pp. у польовій сівозміні було таке чергування сільськогосподарських 

культур: вико-овес – соняшник – пшениця яра – буряки цукрові – ячмінь. 

Посівна площа ділянок – 140 м2, облікова – 80 м2, 3-разове повторення  

(табл. 2.4 і 2.5). 

В запільному клині вивчали ефективність органо-мінеральних 

біоактивних добрив екобіом і їх аналога СДО «Агровіт-Кор» у ланці сівозміни 

яра пшениця-соняшник-буряки цукрові (табл. 2.6). Посівна площа дослідів –   

10 м2, облікова – 7 м2, повторення – 4-разове. 
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Таблиця 2.4 

Схема І ланки сівозміни тривалого польового досліду на чорноземі типовому у ПСП «Діар»  
 

Культура та рік 

пшениця яра, 

1995–1997 pp. 

горох, 

1996–1998 pp. 

пшениця озима, 

1997–1999 pp. 

кукурудза на силос, 

1998–2000 pp. 

вико–вівсяна суміш, 

1999–2001 pp. 

соняшник, 

2001–2002 pp. 

Без добрив  

(контроль) 

Без добрив  

(контроль) 

Без добрив 

(контроль) 

Без добрив 

(контроль) 

Без добрив 

(контроль) 

Без добрив 

(контроль) 

Pг N100 Рг N100 Рг N100 Рг N100 Рг N100 Рг N100 

Pг N200 Рг N200 Рг N200 Рг N200 Рг N200 Рг N200 

Pг N300 Рг N300 Рг N300 Рг N300 Рг N300 Рг N300 

Рг N400 Рг N400 Рг N400 Рг N400 Рг N400 Рг N400 

N100P60K80 N100P60K80 N100P60K80 N100P60K80 N100P60K80 N100P60K80 

Солома, 5т/га, післядія  

1 року 

Солома, 5т/га, 

 пряма дія 

Солома, 5т/га 

післядія 1 року 

Солома, 5т/га, 

пряма дія 

Солома, 5 т/га, 

післядія 1 року 

Солома, 5т/га,  

пряма дія 

Солома, 5т/га, пісядія  

1 року + N50 
Солома, 5т/га, пряма дія + N50 

Солома, 5т/га, 

післядія 1 року + 

N50 

Солома, 5 т/га, 

пряма дія + N50 

Солома, 5 т/га + 

N50, післядія 1 року 

Солома, 5 т/га, 

пряма дія + N50 

Солома, 5т/га,  

післядія 1 року + Рг N100 

Солома, 5т/га,  

пряма дія + Рг N100 

Солома, 5т/га, 

післядія 1 року + 

Рг N100 

Солома, 5 т/га, 

пряма дія + 

Рг N100 

Солома, 5 т/га, 

післядія 1 року +  

Рг N100 

Солома, 5 т/га, 

пряма дія + Рг N100 

Примітки: 

1. Рг – рідкий гній.  

2. Відповідальні виконавці: Дегодюк Е.Г. – 1977-1991 рр., Дегодюк С.Е. – 1992-2002 рр. 9
1
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Таблиця 2.5 

Схема II ланки польової сівозміни тривалого польового досліду на чорноземі типовому малогумусному 

середньосуглинковому в ПСП «Діар»  
 

Культура та рік 

вико-вівсяна суміш, 

1999–2001 рр. 

соняшник, 

2001–2002 рр. 

пшениця яра, 

2002–2003 рр. 

буряки цукрові, 

2002–2003 рр. 

ячмінь ярий, 

2003 р. 

Без добрив (контроль) Без добрив (контроль) Без добрив (контроль) Без добрив (контроль) Без добрив (контроль) 

Рг N100 Рг N100 РгN100 Рг N100 Рг N100 

Рг N200 Рг N200 Рг N200 Рг N200 Рг N200 

Рг N300 Рг N300 Рг N300 Рг N300 Р гN300 

Рг N400 Рг N400, 6 рік післядії Рг N400 Рг N400 Рг N400 

 
N100P60K80 N100P60K80 N100P60K80 N100P60K80 N100P60K80 

Солома, 5 т/га Солома, 5т/га Солома, 5 т/га Солома, 5 т/га Солома, 5 т/га 

Солома, 5 т/га, 

 пряма дія + N50 

Солома, 5 т/га, 

післядія 1 року + N50 

Солома, 5 т/га,  

пряма дія + N50 

Солома, 5 т/га, 

 післядія 1 року + N50 

Солома, 5 т/га, пряма дія 

+ N50 

Солома, 5 т/га, 

 пряма дія + Рг N100 

Солома, 5 т/га, 

післядія 1 року +Рг 

N100 

Солома, 5 т/га, 

 пряма дія + Рг N50 

Солома, 5 т/га,  

пряма дія + Рг N50 

Солома, 5 т/га, післядія 

1 року + Рг N100 

Примітки: 

1. Рг – рідкий гній.  

2. Відповідальні виконавці: Дегодюк Е.Г. – 1977-1991 рр., Дегодюк С.Е. – 1992-2002 рр. 

 

9
2
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Таблиця 2.6 

Схема досліду з вивчення ефективності внесення рідкого гною свиней та 

ОМБД екобіом на чорноземі типовому малогумусного у ланці сівозміни 

яра пшениця-соняшник-буряки цукрові, ПСП «Діар», Володарського 

району Київської області 2001–2003 рр. 

Удобрення Доза, т/га 

Без добрив (контроль) - 

Рідкий гній – N100 50 

N100P60K80  

ОМБД екобіом 1,0 

ОМБД екобіом 1,5 

ОМБД екобіом 2,0 

ОМБД екобіом 3,0 

ОМБД екобіом 4,0 

СДО «Агровіт-Кор» 2,0 

Примітки:  

1. ОМБД – органо-мінеральне біоактивне добриво; СДО – супер добриво органічне. 

2. Відповідальний виконавець – С.Е. Дегодюк. 

 

Тривалий дослід у зоні Полісся Лівобережного низовинного 

(Чорнобильський агрогрунтовий район) закладено Е.Г. Дегодюком в басейні   

р. Трубіж у 1978 р. на дерново-середньопідзолистому супіщаному ґрунті 

радгоспу «Авангард», нині – СВАТ «Агрокомбінат «Калита» Броварського 

району Київської області. В досліді вивчали ефективність зростаючих доз 

твердої фракції (N50–400) тваринницьких стоків Калитянського свинокомплексу з 

відгодівлі 108 тис. голів до 1996 р. і 70 тис. голів за рік після реконструкції 

комплексу, а також ефективність мінеральних добрив, побічної продукції 

рослинництва і сидератів у 8-ми пільній польовій сівозміні із таким 

чергуванням культур: люпин – пшениця озима – кукурудза на силос – жито 

озиме – ячмінь ярий – вико-овес – кукурудза на силос – соя.  

У натурі дослід розгорнуто на трьох полях, він мав 13 варіантів, 3-разове 

повторення, посівна площа ділянки – 120 м2, облікова – 60 м2 (табл. 2.7 і 2.8). 
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Таблиця 2.7 

Схема ланки польової сівозміни тривалого досліду на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті в СВАТ 

«Агрокомбінат «Калита», Броварського району Київської області, за 1996–2000 pp. 
 

Кукурудза на силос Ячмінь Люпин Пшениця озима 

Без добрив (контроль) Без добрив (контроль) Без добрив (контроль) Без добрив (контроль) 

Солома, 5 т/га +N50 Солома, 5 т/га + N50 Солома, 5 т/га +N50 Солома, 5 т/га + N50 

Солома, 5 т/га + N100  Солома, 5 т/га +ТФС N50 Солома, 5 т/га + N100 Солома, 5 т/га + ТФС N50 

Солома, 5 т/га + N50 + сидерати Солома, 5 т/га + N50 + сидерати Солома, 5 т/га + N50 + сидерати Солома, 5 т/га + N50 + сидерати 

Сидерати + ТФС N100 Сидерати + ТФС N50 Сидерати + ТФС N100 Сидерати + ТФС N50 

N100P90K120 N50P45K60 N100P90K120 N50P45K60 

ТФС N100 + N100P90K120 ТФС N50 + N50P45K60 ТФС N100 + N100P90K120 ТФС N50 + N50P45K60 

ТФС N100 ТФС N50 ТФС N100 ТФС N50 

ТФС N100+ К120 ТФС N50 + К60 ТФС N100+ К120 ТФС N50 + К60 

ТФС N200+ К120 ТФС N100 + К60 ТФС N200+ К120 ТФС N100 + К60 

ТФС N300+ К120 ТФС N150 + К60 ТФС N300+ К120 ТФС N150 + К60 

ТФС N400+ К120 ТФС N200+ K60 ТФС N400+ К120 ТФС N200+ K60 

N100K120 N50K60 N100K120 N50K60 

Примітки: 

1.  Польовий дослід закладено в 1978 р. Е.Г. Дегодюком, реконструкція в 1996 р. – С.Е. Дегодюк, В.І. Гамалєй 

2. ТФС – тверда фракція стоків. 
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Таблиця 2.8 

Схема II ланки польової сівозміни тривалого досліду на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті в СВАТ 

«Агропромкомбінат «Калита» Броварського району Київської області 
 

Люпин, 2001 р. 
Пшениця озима, 

2001 р. 

Вико-овес, 

2001–2003 рр. 

Ячмінь ярий, 

2002–2004 pp. 

Кукурудза на силос, 

2004– 2005 pp. 

Соя, 

2004–2005 рр. 

Без добрив  

(контроль) 

Без добрив 

(контроль) 

Без добрив  

(контроль) 

Без добрив 

(контроль) 

Без добрив  

(контроль) 

Без добрив  

(контроль) 

Солома 5 т/га +N50 Солома 5 т/га +N50 Солома 5 т/га +N50 Солома 5 т/га +N50 Солома 5 т/га +N50 П/д соломи 5 т/га + N50 

Солома 5 т/га +  

ТФСN100  

Солома 5 т/га +  

ТФС N50 

Солома 5 т/га +  

ТФС N100 

Солома 5 т/га +  

ТФС N50 

Солома 5 т/га +  

ТФС N100 

П/д соломи 5 т/га +  

ТФС N100 

Солома 5 т/га +  

N50 + сидерати 

Солома 5 т/га +  

N50 + сидерати 

Солома 5 т/га +  

N50+ сидерати 

Солома 5 т/га +  

N50 + сидерати 

Солома 5 т/га +  

N50 + сидерати 

П/д соломи 5 т/га +  

N50 + сидерати 

Сидерати + ТФС N100 Сидерати + ТФС N50 Сидерати + ТФС N100 Сидерати + ТФС N50 Сидерати + ТФСN100 П/д сидератів + ТФС N50 

N100P90K120 N50P45K60 N100P90K120 N50P45K60 N100P90K120 N50P45K60 

ТФС N100 + N100P90K120 ТФС N50 + N50P45K60 ТФС N100 + N 100P90K120 ТФС N50 + N50P45K60 ТФС N100 + N 100P90K120 ТФС N50 + N50P45K60 

ТФС N100 ТФС N50 ТФС N100 ТФС N50 ТФС N100 ТФС N50 

ТФС N100 + К120 ТФС N50 + К60 ТФС N100 + К120 ТФС N50 + К60 ТФС N100 + К120 ТФС N50 + К60 

ТФС N100 + К120 ТФС N50 + К60 ТФС N100 + К120 ТФС N50 + К60 ТФС N100 + К120 ТФС N50 + К60 

ТФС N300 + К120 ТФС N150 + К60 ТФС N300 + К120 ТФС N150 + К60 ТФС N300 + К120 ТФС N150 + К60 

ТФС N400+K120 ТФС N200+K60 ТФС N400+К120 ТФС N200+K6O ТФС N400 + K120 ТФС N200+K60 

ТФС N300 + К120 ТФС N150 + К60 ТФС N300 + К120 ТФС N150 + К60 ТФС N300 + К120 ТФС N150 + К60 

Примітки: 

1.  Польовий дослід закладено в 1978 р. Е.Г. Дегодюком, реконструкція в 1996 р. – С.Е. Дегодюк, В.І. Гамалєй. 

2. ТФС – тверда фракція стоків. 

. 9
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У запільному клині тривалого досліду вивчали ефективність органо-

мінеральних сумішей, виготовлених на основі вермикомпосту із гною ВРХ, та 

твердої фракції свиней та озерних сапропелів. Посівна площа елементарної 

ділянки досліду – 10 м2, облікова – 7 м2, повторення – 4-разове. 

Польові досліди проводили за методикою Б.А. Доспехова [164]. 

 

2.3 Методика проведення агрохімічних, фізико-хімічних і 

мікробіологічних аналізів 

 

Агрохімічні і фізико-хімічні аналізи. Аналітичні дослідження ґрунтів, 

основної і побічної продукції рослинництва, органічних, органо-мінеральних 

біоактивних добрив, а також поверхневих, ґрунтових і артезіанських водах у 

роки проведення агроландшафтного і полігонного моніторингів, проводили  

відповідно до чинних нормативних документів і методик вимірювання [277, 

278]. 

При проведенні польових досліджень ґрунтові зразки відбирали в кінці 

вегетаційного періоду перед збиранням сільськогосподарських культур на 

глибину 0–20 см та до глибини 1 м через кожні 20 см ґрунтовим буром.  

У відібраних зразках грунту визначали: вміст загального гумусу за  

ДСТУ 4289:2004 [167]; лабільну органічну речовину за ДСТУ 4732:2007 [169]; 

загальний азот за ДСТУ ISO 11261:2001 [181]; валовий фосфор – фотометрично 

після мокрого озолення за Гінзбург, Щегловою і Вільфіусом; органічний 

фосфор – за методом Dormar; необмінний калій – за методом Пчолкіна у 2 н 

НСl; рНн2о і рНКСl – потенціометрично за ДСТУ ISO 10390:2007 [180]; 

гідролітичну кислотність – за Каппеном (ДСТУ 7537:2014) [176]; вміст 

гідролізованого азоту – за Корнфілдом; вміст рухомого фосфору і рухомого 

калію – в дерново-підзолистому – за Kірсановим (ДСТУ 4405:2005) [168] і 

сірому лісовому ґрунті – за Чириковим (ДСТУ 4115:2002) [166]; важкі метали  і 

мікроелементи визначали після вилучення ацетатно-амонійним буферним 

розчином рН 4,8 – рухомих сполук марганцю за ДСТУ 4770.1:2007 [170]; цинку 
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за ДСТУ 4770.2:2007 [170]; кадмію за ДСТУ 4770.3:2007 [171]; міді за  

ДСТУ 4770.6:2007 [173]; нікелю за ДСТУ 4770.7:2007 [173]; свинцю за  

ДСТУ 4770.9:2007 [175]. 

В органічних добривах проводили визначення органічної речовини за 

ДСТУ 8454:2015 [179]; сумарної частки азоту та масової частки амонійного 

азоту за ДСТУ 7911:2015 [177]; масової частки загального калію за  

ДСТУ 7949:2015 [178]. 

Рослинні зразки відбирали в кінці вегетаційного періоду, зелену масу 

кукурудзи – в молочно-восковій стиглості. Зразки висушували, подрібнювали і 

в них визначали: вміст загального азоту, фосфору і калію, вміст сухої речовини, 

золи, клітковини методом спектроскопії на інфрачервоному аналізаторі NSK 

Systems 4500. В коренеплодах буряків цукрових визначали вміст цукру на 

поляриметрі методом холодної дигестії [438, 439]. 

Мікробіологічні дослідження. Мікробіологічні дослідження з вивчення 

впливу систематичного застосування добрив у тривалих дослідах, зростаючих 

доз органо-мінеральних сумішей та органо-мінеральних біоактивних добрив на 

специфіку формування і функціонування мікробного ценозу, токсичні 

властивості ґрунту проводили за загальноприйнятими у ґрунтовій мікробіології 

методиками [280, 414]. 

Кількісний та якісний склад основних таксономічних і функціональних 

груп мікроорганізмів, які беруть участь у трансформації азот-, фосфор- і 

вуглецевовмісних речовин визначали методом посіву ґрунтової суспензії із 

відповідних розведень на елективні поживні середовища. Посів на агаризовані і 

рідкі середовища проводили поверхневим і глибинним способами. Облік 

мікрофлори здійснювали впродовж 21 дня залежно від швидкості проростання і 

фізіологічних властивостей культур. 

Облік загальної чисельності мікроорганізмів проводили на пептон-

глюкозному агарі з ґрунтовою витяжкою (ПГА), спороутворюючих бактерій – 

на м'ясо-пептонному агарі (МПА) + сусло-агарі (СА) у співвідношенні 1:1 з 

прогріванням при 80 0С протягом 10 хв; мікроскопічних грибів – на сусло-агарі 
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із стрептоміцином; актиноміцетів і мікрофлори, яка утилізує мінеральні форми 

азоту, на крохмаль-аміачному агарі (КАА); амонофікаторів – на м'ясо-

пептонному агарі; фосфатмобілізівних мікроорганізмів – на глюкозо-

аспарагіновому середовищі за методикою осадження важкорозчинних фосфатів 

(за Герретсеном); целюлозоруйнуючих – на середовищі Гетчинсона з 

фільтрувальним папером; вільноживучих  азотфіксаторів-олігонітрофілів – на 

середовищі Мішустіної. Чисельність автохтонної групи мікроорганізмів, у т.ч. й 

роду Nocardia, що здатні розкладати гумусові речовини, визначали на 

нітритному агарі за Виноградським; нітрифікаторів – на голодному агарі з 

амонійно-магнієвою сіллю фосфорної кислоти; мікроорганізмів, що 

відновлюють нітрати, і денітрифікаторів – на рідкому середовищі Гільтая з 

подальшим перерахуванням результатів дослідів за таблицями Мак-Креді; 

азотобактера – методом обростання грудочок ґрунту за Виноградським на 

агаризованому середовищі Ешбі. Для визначення елементів морфофункціональної 

структури мікробного ценозу і спрямованості процесів трансформації 

органічної речовини застосували прийняті в мікробіології показники 

напруженості мінералізаційних процесів – коефіцієнти мінералізації-

іммобілізації азоту, як відношення між мікроорганізмами, що використовують 

мінеральний і органічний азот, а також активність процесу мінералізації гумусу – 

як відношення кількості автохтонної мікрофлори до загальної чисельності 

мікроорганізмів на ПГА. Фітотоксичні властивості ґрунту визначали методом 

ґрунтових пластин з використанням рослинного біотесту (пшениця озима) за 

Красильніковим і за приростом коренів тест-культури кукурудзи від стартової 

лінії при дії на культуру ґрунтової витяжки за Берестецьким. 

Мікробіологічне діагностування зразків добрив проводили за 

загальноприйнятими в ґрунтовій мікробіології методами. 

Отримані результати досліджень математично опрацьовано методом 

дисперсійного і кореляційного аналізу за Доспєховим [164]. 
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2.4 Погодні умови в роки проведення досліджень  

 

У зв'язку з тим, що закладання тривалих дослідів на чорноземі типовому 

(с. Завадівка Володарського району) і на дерново-підзолистому супіщаному 

ґрунтах (СВАТ «Агрокомбінат «Калита» Броварського району) припадає 

відповідно на 1977 і 1978 рр., наводимо метеорологічні дані за 1977–1990 рр., 

що відтворюють погодні умови вегетаційних періодів та дають підставу для 

визначення типів погоди за цей час. Систематизація даних за 14 років вказує на 

те, що 6 вегетаційних періодів були сприятливими для розвитку 

сільськогосподарських культур (1977, 1978, 1982, 1984, 1989, 1990 рр.), 

посушливими – 5 років (1981, 1983, 1986, 1987, 1988 рр.), перезволоженими і 

холодними – 3 вегетаційних періоди (1979, 1980, 1985 рр.). Таким чином, можна 

вважати, що за цей час 43% були сприятливими, несприятливими – 57% для 

розвитку сільськогосподарських культур (табл. 2.9, табл. Г.1, табл. Г.2). 

Таблиця 2.9 

Метеорологічні умови проведення дослідів, ДПДГ «Чабани»  

за 1986-1990 рр. 
 

Місяць 
Рік 

Норма 
1986 1987 1988 1989 1990 

1 2 3 4 5 6 7 

Опади, мм 

Квітень 41 21 16 13 103 44 

Травень 2 53 41 35 30 54 

Червень 97 59 95 52 140 70 

Липень 57 30 60 47 41 76 

Серпень 81 85 54 126 50 66 

Вересень 8 22 6 92 31 47 

∑ за вегетаційний 

період 
286 280 272 365 395 357 

Середнє за 

вегетаційний період 
48 47 45 61 66 60 

∑ за рік 430 425 408 510 536 558 
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Продовж. табл. 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 

Температура повітря, 0С 

Квітень 10,6 5,0 7,5 10,3 8,8 6,6 

Травень 16,7 14,2 14,8 14,4 14,2 14,3 

Червень 19,3 17,9 17,7 18,7 16,5 17,9 

Липень 19,3 19,7 21,1 18,7 18,1 19,5 

Серпень 20,6 16,1 18,1 19,0 12,8 18,3 

Вересень 13,5 13,2 14,2 13,7 12,2 13,5 

∑ за вегетаційний 

період 
100,0 85,1 93,4 94,8 87,6 90,3 

Середнє за   

вегетаційний період 
16,7 14,4 15,5 15,8 14,6 15,0 

 

Наступні періоди свідчать про нестійкість кліматичних умов, що 

викликає необхідність стабілізації урожайності засобами хімізації. 

За 1991-1995 рр. досліджень помітно відрізнялись за 

агрометеорологічними показниками. Проте їх характерною особливістю була 

значна контрастність перепадів температур повітря та нерівномірного 

розподілу опадів впродовж року. За кількістю опадів вегетаційні періоди 

 (IV–X місяць) 1990/1991, 1991/1992 і 1993/1994 рр. характеризувались як 

посушливі – (ГТК – 0,9–1,0), 1992/1993 рр. – вологі (ГТК – 1,8), 1994/1995 рр. – 

в межах норми (ГТК – 1,5). Контрастні перепади температур повітря 

відмічались залежно від року у різні календарні строки: в 1990/1991 рр. –  

у вересні, січні, лютому; в 1991/1992 рр. – у жовтні; в 1992–1992 рр. – жовтні, 

січні, березні, квітні; в 1993–1994 – жовтні, листопаді, січні, лютому, березні, 

травні, червні, серпні; в 1994–1995 рр. – грудні, січні, травні. Тобто 

температурний режим повітря був сприятливим в 1991/1992 рр. та 1994/1995 рр. 

і несприятливим, надзвичайно контрастним у 1993/1994 рр. 
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Уявлення про особливості погодних умов року дає їх загальна 

характеристика за сезонами. Так, осінній період в роки досліджень переважно 

був теплим з невеликими перепадами температур і помітно вологим у 1990, 

1992 рр. і посушливим – у 1991 і 1994 рр., холодним і вологим – у  

1993 р. Сприятливі умови для сівби озимими склались восени 1990 р., бо 

початок осені був вологим. 

Зими в роки досліджень були переважно теплими, але із значними 

контрастними перепадами температур повітря, тривалими відлигами, з вітрами 

і хуртовинами, і несталим сніговим покривом.  

Температурні умови квітня, як і зволоження, сприяли в усі роки 

досліджень сівбі ранніх ярих культур у першій декаді квітня і лише в 1993 р. – 

наприкінці березня. Середньодобова температура повітря у квітні лише в  

1992 р. (+6,6) 0С майже досягала норми (+6,8) 0С, а в усі інші роки значно її 

перевищувала (+7,2) – (+11,5) 0С. За цих температурних умов при достатніх 

опадах (1992, 1993, 1995 рр. – 42–61 мм) спостерігався інтенсивний розвиток 

озимини і нормальне укорінення ярих зернових культур. Умови травня – 

прохолодна і переважно волога погода сприяли подальшому розвитку зернових 

культур. Опади в цьому місяці в 1991, 1992 і 1996 рр. значно перевищували 

норму (50 мм), складаючи від 68 до 121 мм, а в 1993 і 1994 рр. наближались до 

неї. 

Температури повітря за літні періоди значно відрізнялися за роками. У 

1991 р. літо було спекотне, особливо в липні, коли максимальні температури 

повітря досягали (+31) – (+32) 0С, з нерівномірним розподілом опадів (83 % від 

норми), зливами, вітрами та градом. Літо 1992 р. було спекотне і сухе, особливо 

у липні і серпні. Опади становили 44-55% від норми. У 1993 р. літо було 

холодне й вологе, особливо в липні, коли середньомісячна температура повітря 

була нижчою на (+1) – (+8) 0С, а в І декаді місяця – на (+3) 0С, абсолютний 

мінімум температури повітря знижувався до (+8) – (+11) 0С. У 1994 р. червень 

був холодним, середньодобові температури становили (+15) – (+17) 0С, опади 

мали зливовий характер і складали 12 %. Липень і перша половина серпня були 
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спекотними і посушливими, друга половина серпня – прохолодною і вологою. 

Літо 1995 р. було спекотним, середньомісячна температура повітря червня, 

липня, серпня складала (+21) – (+22) 0С, а максимальна досягала – (+30) –        

(+31) 0С за період досліджень. Зливи з шквалистим вітром і градом викликали 

вилягання посівів (1991 р., 1993 р.). Тривала відсутність опадів і довге 

утримання високих температур викликали передчасне пожовтіння або 

підгоряння листя у зернових колосових культур особливо кукурудзи, що 

призводило у останньої культури до формування неповноцінного зерна та 

качанів (1991, 1992, 1994, 1995 рр.). Тепла і волога погода спричиняла розвиток 

хвороб, розселення шкідників, забур'яненість посівів тощо. Все це в певній мірі 

призводило до зниження ефективності засобів хімізації, втрат врожаю і 

погіршення якості зерна. 

Погодні умови 1996–2000 рр. За ступенем зволоження і температурним 

режимом можна віднести до сприятливих для вирощування 

сільськогосподарських культур за 1996 і 2000 р., коли за вегетаційний період 

кількість опадів наближалась до середньорічних показників, проте сума 

температур на 16% перевищувала середню норму. Посушливим виявився 

вегетаційний період 1998 р., коли кількість опадів склала лише 59% від норми, 

а сума температур була на 23% вищою від середніх показників. До посушливих 

умов наближався 1999 p., кількість опадів за вегетаційний період склала 78%, а 

сума температур перевищувала на 21% середні показники. Вегетаційний період 

1997 р. можна вважати перезволоженим, а за сумою температур як такий, що 

відповідає середньому рівню. 

Активна вегетація озимих культур у 1996 р. розпочалась у квітні за 

аномально високої температури (+10)0С, проте в травні випало удвічі менше 

опадів від норми, а в наступні 3 місяці зволоження наближалось до норми із 

перевищенням температурного режиму майже у 1,5 рази (табл. Г.2).  

Навесні 1997 р. активна вегетація сільськогосподарських культур 

розпочалась у звичайні строки. Кількість опадів у травні і червні наближалась 

до норми з аномальними показниками у червні і липні – відповідно (+23,2) і 
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(+30,8)0С за норми (+17) – (+19)0С. У липні склались екстремальні умови, коли 

кількість опадів становила 149,6 мм, перевищивши норму у 2,2 раза. Не 

зважаючи на різке зниження кількості опадів впродовж 1998 року, значення 

ГТК для травня становило 0,8, червня і липня – 1,3 і 1,0 і в цілому вегетаційний 

період був сприятливим для розвитку рослин. Вегетаційний період 1999 р. 

відзначався екстремальними погодними умовами. Температура повітря у травні 

становила (+11,8)0С за норми (+14,1)0С, кількість опадів виявилась на 10 мм 

нижчою норми, що негативно позначилось на розвитку зернових ярих і буряків 

цукрових. Натомість у червні настали вкрай спекотні і сухі дні: температура 

повітря була на 7,30С вищою, а кількість опадів у 2,3 раза нижчою від норми. В 

середньому за вегетаційний період сумарна кількість опадів була на 29% 

нижчою, а температура на 21% вищою від середньорічних норм. Якраз у цих 

екстремальних умовах спостерігали стабілізуючу дію добрив на врожайність 

сільськогосподарських культу у польових дослідах. 

Таким чином, за 5-річний цикл сприятливим для розвитку рослин 

виявився лише один рік (1996), посушливими 2 вегетаційних періоди (1998 р., 

1999 р.) і 2 – змішаного типу погоди (1997, 2000 рр.). 

Погодні умови 2001–2005 pp. відзначались нерівномірністю змін 

температурного режиму відносно до багаторічної норми, як в бік надмірного 

зниження, так і в бік підвищення за умов переважно недостатнього, а часом і 

надмірного зволоження. Осінні сезони 2001–2005 pp. у цілому за 

температурним режимом були близькими порівняно з багаторічними даними у 

вересні та жовтні і теплішими, ніж звичайно у листопаді. Стійкий перехід 

температури повітря через (+5)0С відбувався в межах норми. Середня сума 

опадів за осінній сезон коливалася від 126 мм до 186 мм за багаторічної норми 

(132 мм), проте вони випадали нерівномірно. Найбільш відносно посушливими 

були осінні періоди 2001 р. і 2004 p., коли сума опадів за осінь була меншою від 

норми (табл. 2.10). 
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Таблиця 2.10  

Динаміка опадів і суми активних температур вище 100С в роки 

спостережень, метеостанція ДПДГ «Чабани» за 2001-2005 рр. 

Місяці 
Рік Середньо–

багаторічна 2001 2002 2003 2004 2005 

Сума активних температур вище (+10)0С 

IV 108 251 110 108 130 108 

V 469 494 581 453, 486 453 

VI 545 552 541 545 518 545 

VII 579 718 636 579 639 598 

VIII 564 605 565 564 601 581 

IX 417 419 385 418 490 417 

X 106 100 103 106 135 106 

Сума 2786 3169 2931 2768 2989 2808 

Сума опадів, мм 

IV 45 20 6 6 68 49 

V 54 65 49 53 59 53 

VI 96 190 26 7 112 73 

VII 6 14 61 113 29 85 

VIII 6 102 91 130 87 68 

ІХ 52 77 53 79 7 47 

X 8 10 83 16 25 35 

Сума 267 478 369 404 367 410 

  

Особливо несприятливим, як для осіннього розвитку озимих, так і для 

перезимівлі виявився 2002/2003 рік. З другої декади вересня, протягом жовтня і 

І декади листопада атмосферні фронти зумовили випадання дощів, часом 

сильних. У результаті запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту 

збільшились до 28–46 мм, а в кінці І декади листопада досягли 57–61 мм. 

У цілому, погодні умови осені 2002 р. і зими 2003 р. були 

..несприятливими для озимих культур і особливо пшениці озимої пізніх строків 
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сівби, що увійшли в зиму у фазах сходів, третього листка та початку кущіння. 

Для таких посівів шкодочинним фактором було раптове похолодання у грудні, 

що обумовило зниження температури ґрунту на глибині 3 см до (-11) – (-12)0С. 

Для розкущених посівів пшениці озимої за посіву 20.09 критична температура  

вимерзання рослин була нижчою і становила (-18) – (-19)0С (30.12) і (-16) –  

(-18)0С (31.01). 

 Стійкий перехід температури повітря через 00С, що свідчить про початок 

весняного режиму погоди, в 2003 році відбувся у III декаді березня на декілька 

днів пізніше звичайного.  

Середня місячна температура повітря в умовах смт Чабани становила            

(-0,2)0С  проти (-1,1)0С морозу за нормою. Опадів випало менше норми, їх сума 

склала 27,4 мм або 74% місячної норми (37 мм). Стійкий перехід температури 

повітря через 50С відбувся 14 квітня, що було пізніше звичайного, а сума 

ефективних температур вище (+5)0С склала лише 46,90С. Середня місячна 

температура становила (+4,8)0С тепла або була нижчою на (+ 2)0С від норми.  

На Київщині температура повітря виявилась на (+1) – (+2)0С нижчою від 

норми. Опадів за квітень випало значно менше норми – 15,6 мм або 38%.  

Весняний період вегетації у всі роки досліджень відзначався у цілому 

теплою погодою з достатніми вологозапасами, крім 2003 р. 

Травень у ці роки був теплішим за норму, переважала спекотна суха 

погода. Опадів випадало як менше норми (2003 р.), так і в межах норми. 

Червень був в основному теплим і вологим у 2001, 2002 і 2005 pp. з 

температурами близькими до норми і ГТК від 1,76 до 3,57. Виняток склав  

2003 р. і, особливо, 2004 р. з дуже посушливими умовами, коли ГТК відповідно 

становив 0,48 і 0,13. Сума опадів за місяць відповідно становила 26 мм або 30% 

від норми у 2003 р. і лише 7 мм або в межах 11% норми у 2004 р. 

Липень був спекотним з нерівномірним розподілом опадів. Середня 

місячна температура повітря була вищою норми у 2002, 2003 і 2005 pp. і менше 

норми – у 2001 і 2004 pp. У найтепліші дні липня температура повітря досягала 
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(+33) – (+35)0С. Сума опадів на території Київщини за липень складала від 6 мм 

або 7% норми у 2001 р. до 113 мм або 133% до норми у 2004 році.  

У серпні продовжувалась спекотна погода, що сприяло накопиченню 

активних температур. Середня місячна температура на території Київщини 

знаходилась в межах норми або на (+1)0С була вищою за неї і складала  

(+18,0) – (+19,8)0С. В теплі часи доби максимальна температура повітря 

досягала (+30) – (+32)0С, в холодні часи доби – (+14) – (+15)0С. Сума опадів за 

місяць була близькою до норми або дещо більшою. На території Київщини вона 

становила 87-130 мм або 83-126%, крім 2001 p., коли в смт Чабани випало лише 

6 мм опадів або 9% до норми.  

Погодні умови 2006–2010 рр. В цілому були сприятливими для 

вирощування сільськогосподарських культур, проте коливання погоди у 

відповідальні періоди росту і розвитку рослин впливали на ефективність 

добрив. Вегетаційний період 2007 р. відзначався посушливими явищами у 

квітні і травні. У 2008 р. кількість опадів у квітні становила 123 мм, що було у 

2,5 рази вище від норми, в цілому гідротермічний коефіцієнт у ці роки за 

квітень-липень коливався у межах 1,22–2,10. Досить посушливим виявився 

вегетаційний період 2009 р., коли температура повітря була на 1,40С вище від 

норми, а кількість опадів була нижчою від неї у 2,2 раза, а гідротермічний 

коефіцієнт становив 0,62. Особливо посушливим виявився квітень з 

перевищенням температури повітря на 2,40С та з кількістю опадів у 2 мм, а в 

травні кількість опадів не перевищила 36 мм, що було в 1,6 раза нижче від 

норми. Посуха тривала і в наступні 3 місяці. Вегетаційний період наступного 

2010 р. можна віднести до змішаного типу погоди: за перевищення середньої 

температури впродовж квітня-серпня на (+3,8)0С. Кількість опадів за цей час у 

середньому становила 65 мм, що близько до норми, а гідротермічний 

коефіцієнт становив 1,62 за рахунок кількості опадів у червні і липні, що 

перевищили 100 мм (табл. 2.11). 

Отже, за п'ятиріччя можна вважати, що 3 роки були сприятливими, 1 рік 

посушливим і 1 рік із змішаним типом погоди. 
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Таблиця 2.11  

Основні метеорологічні показники за даними метеостанції «Київ», середнє за 2006-2010 рр. 

Показник 

Місяць 

За рік 

За 

квітень-

серпень 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Середня багаторічна 

Середня температура повітря, 0С -5,6 -4,1 0,7 8,7 15,0 18,2 19,3 18,8 13,9 8,3 2,1 -2,3 7,8 16,0 

Кількість опадів, мм 42 41 46 49 59 77 80 73 49 48 49 46 659 68 

Відносна вологість повітря, %    58 62 65 65 63 69 75     

ГТК    2,0 1,3 1,4 1,3       1,5 

2006 р. 

Середня температура повітря, 0С -7,4 -5,8 0,5 8,7 15,1 18,0 19,3 18,8 14,0 8,3 2,1 -2,3 7,4 16,0 

Кількість опадів, мм 17 33 63 30 130 120 69 51 37 38 24 11 623 80 

Відносна вологість повітря, %    66 63 72 64 75 76 83     

ГТК    1,4 2,9 2,2 1,2       1,92 

2007 р. 

 2,0 -4,4 6,3 9,0 18,3 20,4 21,3 21,5 14,8 9,5 0,6 -0,8 9,9 16,3 

Кількість опадів, мм 47 61 15 9,5 49 85 111 97 31 22 87 21 636 70 

Відносна вологість повітря, %    52 57 64 67 67 72 76     

ГТК    0,9 0,9 1,4 1,7       1,22 

2008 р. 

Середня температура повітря, 0С -3,2 0,7 4,6 10,7 14,2 19,0 20,8 21,7 13,5 10,8 3,5 -0,5 9,7 17,3 

Кількість опадів, мм 34 14 36 123 38 101 84 27 151 18 42 77 745 75 

Відносна вологість повітря, %    73 65 63 67 59 78 81     

ГТК    4,3 0,9 1,8 1,3       2,1 

2009 р. 

Середня температура повітря, 0С -3,5 -1,8 2,2 11,1 15,0 20,5 21,7 18,9 17,9 9,1 4,7 -3,2 9,4 17,4 

Кількість опадів, мм 35 45 55 2 36 63 37 18 16 27 31 88 453 31 

Відносна вологість повітря, %    41 61 64 65 62 48 60     

ГТК    0,1 0,8 1,0 0,6       0,62 

2010 р. 

Середня температура повітря, 0С -8,9 -3,0 1,2 10,3 17,3 22,0 24,5 24,8 14,9 6,3 8,2 -1,5 9,7 19,8 

Кількість опадів, мм 54 63 20 41 55 102 104 24 80 35 72 35 685 65 

Відносна вологість повітря, %    60 65 61 64        

ГТК    2,6 1,0 1,5 1,4       1,62 1
0
7
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Таким чином, аналіз погодних умов за 33 роки спостережень (з 1977 р.) 

показав, що тільки 36% погодних умов вегетаційних періодів були сприятливими 

для розвитку сільськогосподарських культур, 64%  – екстремальними, з них  

36% – посушливими, 13% – перезволожені погодні умови і 15% – змішаного 

типу. За співпадання етапів розвитку з оптимумом в окремі роки перезволоження 

і змішаного типу були сприятливими для тих чи інших польових культур. 

Задовільні умови для формування урожайності сільськогосподарських 

культур, що залежить від водного і мінерального живлення рослин, можуть 

складатися у перезволожені літа і літа змішаного типу. Адже в цей час вони 

можуть співпасти для окремих культу як оптимальні, для решти – як 

екстремальні [93, 97, 361].  

Слід зазначити, що за відновлюваних систем удобрення та застосування 

продуктів біоконверсії органічних покладів і відходів тваринництва і 

птахівництва в екстремальні літа відіграють роль стабілізуючого чинника, що 

пом’якшує негативний вплив зовнішнього середовища на ріст і розвиток 

рослин.  

 

Висновки до розділу 2 

 

 1. Методологічною основою наших досліджень є методи порівняльного 

природознавства, агрономічний, агроекологічний, статистичний, пошуковий, 

експериментальний і правовий методи та системний аналіз власних досліджень 

і ретроспективних досліджень в умовах полігонного і агроландшафтного 

моніторингів щодо впливу засобів хімізації на формування показників 

потенційної і актуальної родючості ґрунту та стан навколишнього природного 

середовища. 

 2. За 33 роки спостережень (з 1977 р.) установлено, що 46% вегетаційних 

періоди були сприятливими для росту і розвитку сільськогосподарських 

культур, 54% – екстремальними, з них 33% – посушливі, 21% – перезволожені і 

холодні.  
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РОЗДІЛ 3 

АГРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ ОРГАНІЧНОГО І 

МІНЕРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЗАЛУЧЕНИХ У ПРОЦЕСІ 

БІОКОНВЕРСІЇ 

 

У процесі виконання нашої роботи проводили аналіз і біологічну 

експертизу різноманітних органічних і мінеральних матеріалів та відходів, 

біопрепаратів і стимуляторів росту, що зайняли своє місце у біотехнологіях і 

системах удобрення агроекосистем і у відновленні природних фітоценозів. 

На відміну від попередніх уявлень, пов'язаних з перетворенням 

органічної речовини в процесах компостування, мінералізації чи іншої дії у 

штучних і природних умовах у наукову лексику почав входити термін 

«біоконверсія». Слово «конверсія» (convercion – лат.) означає «зміна», 

«перетворення», «пекти». Тривалий час під конверсією розуміли внутрішню 

зміну військового виробництва без зміни базисної основи. Вислів 

«біоконверсія» набув більш широкого і універсального трактування, що 

відноситься як до органічної, так і до неорганічної речовини. 

Аграрна наука визначає біоконверсію органічних відходів як 

промислове їх перероблення біологічними методами з метою одержання 

органічних добрив, біогазу та білкових речовин [80, 81]. За іншим 

повідомленням [496] «біоконверсія» визначається як біологічний процес 

трансформації високомолекулярних вуглецевих сполук бактеріями і грибами 

(мікро- та макроміцетами). Біоконверсія твердих горючих покладів 

здійснюється з метою біогазифікації, біовилуговування, скраплення вугілля, 

окиснення метану, а також для вилучення концентратів поліметалів з розсипів 

[371, 388]. 

У зв'язку з наданням терміну «біоконверсія» універсальності в літературі 

вживалось словосполучення, що поєднує в собі різні смислові відтінки, 

«екологічна конверсія» [13]. Екологічна конверсія передбачає одержання 

біологічно чистої продукції завдяки повній утилізації відходів із зменшенням 
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ризику екологічного штрафування. «Ферментативна біоконверсія» передбачає 

перетворення полісахаридів у молочну кислоту [152]. Біоконверсія природних 

фосфоритів передбачає розгляд термодинаміки і кінетики механізму дії 

хімічних реакцій у технологіях переробки фосфатної сировини за допомогою 

вугільної кислоти, або вуглекислого газу, що утворюються під час переробки 

органічних відходів у процесі одержання біогазу [148]. Термін «біоконверсія» 

проникає і в сумісні галузі науки, зокрема, в атомно-електронних термінологіях 

розглядається критерій біоконверсії нейрон-нечіткою мережею [360]. У 

контексті удосконалення технологій розглядаються режими біоконверсії [417]. 

Найпоширенішими є роботи, що стосуються біоконверсії 

сільськогосподарських відходів у добрива, паливо і корми [444]. Вивчали й 

біоконверсію пластових вод для потреб свинарства [312]. 

Детально вивчено питання біоконверсії у процесах вермикомпостування 

та одержання добрив на їх основі [31]; а також біоконверсії пташиного посліду і 

відпрацьованого міцелію грибів [75, 76]. Не оминула біоконверсія деревних 

відходів [182].  

Тривалий час у ХХ ст. набір агрохімікатів обмежувався незначним 

асортиментом: мінеральні добрива, підстилковий гній, компости, 

мікроелементи та ряд інших. Економічна криза та загострення екологічної 

ситуації створили прецедент для пошуку нетрадиційних засобів, покликаних 

оптимізувати мінеральне живлення з вирішенням питань охорони 

навколишнього природного середовища. Таким чином, впродовж останніх 

десятиліть в процес наукового пошуку поступово залучились агроруди, 

продукти біоконверсії, що набували самостійного застосування або включались 

до складу інших препаратів [194, 292]. Внаслідок цього біоконверсія у вигляді 

компосту стала розглядатись як проміжний стан для одержання кінцевого 

продукту органо-мінеральних біоактивних добрив (ОМБД). 

Результати наших досліджень вказують на перспективність біоконверсії 

будь-яких органічних відходів у складі ОМБД. За роки досліджень             
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(1990-2010 рр.) нами проведено біологічну експертизу абіотичних, біотичних та 

біоактивних речовин, які умовно можна розділити на такі групи:  

- мінеральні добрива (традиційні – аміачна селітра, карбамід, 

суперфосфат, калій хлористий тощо, а також сучасні види – фосфорити 

зернисті природні, нітроамофоска, агрофоска; 

- органічні добрива: антропогенного походження – підстилковий гній 

ВРХ, рідкий гній і тверда фракція рідкого гною промислових свинокомплексів, 

продукти біологічної переробки тваринницьких стоків свинокомплексу – 

надлишковий активний мул, осади вертикальних відстійників, тверда фракція; 

пташиний послід промислових птахофабрик – нативний безпідстилковий, 

підстилковий; природного походження – торф низинний, перехідний, верховий; 

сапропелі озерні; сапропелевидні і коколітові мули глибоководної зони 

Чорного моря; буре вугілля копалень Житомирщини і Закарпаття; побічна 

продукція рослинництва – солома озимих і ярих культур, стебла кукурудзи, 

гороху, гичка  буряків цукрових; сидерати – конюшина червона, редька олійна, 

сидеральні суміші – кукурудза, соняшник, гречка і горох (поукісні рештки). 

Окремою групою вивчали агрономічну цінність сорбентів та 

йонообмінників: агроперліту, вермикуліту (спучених), цеоліту, сапоніту. 

На основі одержаних характеристик органічних і мінеральних 

компонентів розробляли композиції і проводили біологічну експертизу органо-

мінеральних сумішей та органо-мінеральних біоактивних добрив, що пройшли 

стадії лабораторного і польового експерименту та виробничих випробувань. 

Нижче подано агрохімічну характеристику агрохімікатів та продуктів 

біоконверсії з визначенням їх агрономічної цінності, які ставили на вивчення. 

 

3.1 Мінеральні добрива  

 

Мінеральні добрива є універсальними у проведенні польових тривалих і 

короткотривалих дослідів. У тривалому 50-річному досліді на сірому лісовому 

пилувато-суглинковому ґрунті (ДПДГ «Чабани» ННЦ «ІЗ НААН») мінеральні 
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добрива є складовою частиною різних систем удобрення – мінеральної, органо-

мінеральної, відновлюваної з внесенням їх зростаючих доз в межах N1–4Р1–3К1–4. 

У дослідах застосовували мінеральні добрива, поширені у  

сільськогосподарському виробництві. Зокрема, аміачну селітру (N – 34%), 

суперфосфат гранульований (Р – 18%), хлористий калій (К2О – 60%) або 

калімагнезію (К2О – 28%). 

У процесі створення композицій лабораторних і виробничих партій 

органо-мінеральних сумішей і органо-мінеральних біоактивних добрив екобіом 

здійснювали наповнення різними видами мінеральних добрив (табл. 3.1). 

Таблиці 3.1 

Характеристика мінеральних добрив, що входили до регламенту у 

польових дослідах для виготовлення органо-мінеральних добрив 

 У відсотках 

Добриво 
Елементи 

живлення 
Вміст 

Інші інгредієнти 

назва % 

Аміачна селітра N 34 – – 

Карбамід N 46 – – 

Вуглеамонійні солі N 17 НСО3 54 

Суперфосфат Р2О5 18   

Агрофоска Р2О5 10 СаСО3 56 

Калімагнезія К2О 28 – – 

Калій хлористий К2О 60 NaCl до 2,0 

Фосфорити зернисті природні Р2О5 5–7 СаСО3 до 70 

 

Виробничими випробуваннями встановлено ідентичність дії поживних 

речовин різних видів добрив у складі ОМБД на формування урожайності 

сільськогосподарських культур, за винятком фосфоритів зернистих природних, 

що пов'язано з низьким вмістом в них діючої речовини фосфору. 
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У дослідах вивчали ефективність застосування фосфорних агроруд [97, 

110] перспективність, яких підтверджено і іншими дослідженнями.  

 

3.2 Підстилковий гній великої рогатої худоби 

 

Підстилковий гній великої рогатої худоби є найдавнішим і 

найпоширенішим видом органічних добрив. Виробництво і застосування його в 

Україні в 70–80-х pp. XX ст. досягало в середньому 240–260 млн т за рік. У 

зв'язку з різким скороченням поголів'я худоби, він зменшився до 20 млн т, а 

внесення гною на 1 га ріллі скоротилось з 9,0 до 0,5 т/га. 

Підстилковий гній великої рогатої худоби відноситься до 

найефективнішої субстанції серед органічних добрив. У процесі біоконверсії 

гною з доведенням його до стану напівперепрілого проходять термічні і 

біологічні процеси знезаражування від патогенної мікрофлори і гельмінтів та 

схожого насіння бур'янів. 

У тривалому польовому досліді на сірому лісовому пилувато-

легкосуглинковому ґрунті (ДПДГ «Чабани») підстилковий гній виступає як 

один із основних компонентів за органічної, органо-мінеральної і частково 

відновлюваної систем удобрення. У польових дослідах з композиціями органо-

мінеральних і біоактивних добрив підстилковий гній великої рогатої худоби 

виглядає як аналог їх еквівалента за вмістом поживних речовин. 

У процесі проведення польових дослідів застосовували напівперепрілий 

підстилковий гній великої рогатої худоби з таким хімічним складом (середнє за 

1990-2010 рр.): N – 0,5%, Р2О5 – 0,3%, К2О – 0,6%, СаО – до 0,4%, MgO –  

до 0,1%, вміст органічної речовини – 22%, вологість – 75%. 

У тривалих польових дослідах з обліковою площею ділянки 50-100 м2 

підстилковий гній вносили гноєрозкидачами з регулюванням дози швидкістю 

агрегату. У короткотривалих польових дослідах його вносили вручну 

поділяночно. 
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3.3 Безпідстилковий гній промислових тваринницьких комплексів 

 

Упродовж терміну наших досліджень полігонний моніторинг 

здійснювали з відходами промислового тваринництва на двох рівнях 

антропогенного тиску на навколишнє природне середовище: 

1. Високого – на моделі свинокомплексу по відгодівлі 108 тис. голів за 

рік, з 1996 р.– 70 тис. голів (СВАТ «Агрокомбінат «Калита»); 

2. Середнього – на моделі комплексу по відгодівлі 5 тис. голів свиней  

за рік (ПСП «Діар» с. Завадівка Володарського району Київської області). 

Продукти біологічної переробки тваринницьких стоків СВАТ 

«Агрокомбінат «Калита». Перехід тваринництва на промислову основу 

вирощування великої рогатої худоби, свиней і птиці привів до застосування 

гідрозмиву відходів, як найдешевшого способу їх видалення з тваринницьких 

приміщень.  

Упродовж декількох десятиліть вихід безпідстилкового гною на 

гідрозмиві набув значного поширення. Зокрема, в 70–80 pp. у Сполучених 

Штатах Америки він становив 1,7 млрд т, в колишньому СРСР і Франції – 

близько 400 млн т, у Німеччині – 135 млн т, Англії – 100 млн т [89]. 

Середньорічний вихід безпідстилкового гною в цей час на тваринницьких 

комплексах України досягав 36 млн т [21, 192].  

Технологічні витрати води на гідрозмиві були колосальними. На 

вирощування 1 т свинини в середньому по комплексах колишнього СРСР 

витрачалось 88 т води. На свинокомплексі СВАТ «Агрокомбінат «Калита». 

витрати води в 5–10 разів перевищували вихід екскрементів. 

Відомо, що тваринницькі відходи (суміш калу і сечі тварин) об’єднані 

загальною назвою «безпідстилковий гній», і його підрозділяють на напіврідкий 

гній (без додавання води) з вмістом вологи менше 92%, рідкий – з вмістом води 

92–97% та гнойові тваринницькі стоки, в складі яких більше 97% води [21]. 

Технологічним процесом на окремих комплексах передбачено механічний 

розподіл гною на тверду і рідку фракції, що відбувається внаслідок фільтрації 



115 

 

 

останньої у спеціальні резервуари. У цьому випадку в тверду фракцію 

потрапляє до 50 % сухої речовини, в рідку до 80 % азоту і калію, а фосфор 

рівномірно розподіляється між ними [322]. 

Складнішим технологічним процесом, а звідси і дорожчим, є біологічна 

переробка тваринницьких стоків великих свинокомплексів по  

відгодівлі 108 тис. голів свиней за рік, до яких відноситься і комплекс СВАТ 

«Агрокомбінат «Калита». В Україні нараховувалось 5 таких комплексів, 

розташованих у Поліссі, Лісостепу і Степу [35, 42, 427, 429]. 

У роки проведення досліджень нами визначено середній вміст поживних 

речовин в продуктах біологічної переробки свинокомплексу СВАТ 

«Агрокомбінат «Калита», який залежить від наявності в них води (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Середній хімічний склад продуктів біологічної переробки тваринницьких 

стоків свинокомплексу СВАТ «Агрокомбінат «Калита»,  

середнє 1990-2004 рр. 

У відсотках 

Вид добрив Вода 
Вміст у сирій речовині 

N Р2О5 К2О 

Гнойові стоки до розподілу 98,0 0,20 0,15 0,06 

Надлишковий активний мул  

(НАМ) 
97,2 0,19 0,11 0,13 

Осад вертикальних відстійників 

(ОВВ) 
92,7 0,30 0,17 0,04 

Тверда фракція стоків  

(ТФС) 
78,0 0,37 0,09 0,04 

Біологічно очищені стоки 99,7 0,02 0,02 0,02 

 

В польових дослідах дози продуктів біологічної переробки подано в 

кілограмах загального азоту на одиницю площі. Для зручності у розрахунках 

нижче наведено їх дози у фізичній вазі (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Перерахунок доз азоту в продуктах біологічної переробки тваринницьких 

стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита» у фізичну вагу  

Доза N, 

 кг/га 

Фізична вага, т/га 

ТФС ОВВ НАМ 

N50 12 17 25 

N75 18 25 37 

N100 25 34 50 

N150 36 50 75 

N200 50 68 100 

N300 75 100 150 

N400 100 136 200 

N450 112 150 225 

N600 150 200 300 

N900 225 300 450 

Примітка. ТФС – тверда фракція стоків; ОВВ – осади вертикальних відстійників; 

НАМ – надлишковий активний мул. 

 

Патогенна небезпека і знезаражування тваринницьких стоків. У 

гігієнічному відношенні важливе значення має здатність ґрунту знезаражувати 

патогенні мікроорганізми. Цей процес залежить від гранулометричного складу 

ґрунту, значення рН середовища та виду бактерій. До 99,8% алохтонних 

мікроорганізмів адсорбується верхнім шаром ґрунту [234]. При удобренні не 

знезараженим рідким гноєм ґрунт забруднюється патогенними 

мікроорганізмами, що зберігають свою життєдіяльність тривалий час. 

Строк відмирання бактерій у поверхневих водах вимірюється від 

декількох до 400 днів, деякі мікроорганізми залишаються вірулентними близько 

3 років. Крім того, слід врахувати, що швидкість руху бактерій у воді менша 

швидкості власне води [191]. 

До санітарних показників, які мають основне значення у процесах 

забруднення тваринницькими стоками, відносять колітитр (колііндекс) і вміст 

яєць геогельмінтів. 
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Визначальним критерієм в утилізації тваринницьких стоків є здатність 

ґрунту до саморегулювання біоти і самоочищення від біологічних 

забруднювачів, адже ці показники дозволяють визначити, на якій грані 

перебуває агроекосистема за стресових навантажень. Порушення біологічної 

рівноваги в ґрунті призводить до біоспалаху токсичних мікроорганізмів, які 

різко знижують кількість корисної біоти [16].  

Встановлено, що розклад органічної речовини відбувається впродовж     

28 днів теплого періоду року. У початковій фазі азот рідкого гною на 25% 

знаходиться в мінеральній формі, на 75% в органічній, який і проходить за цей 

час процес мінералізації [191]. Санітарно-гігієнічним вимогам відповідають 

дози стоків 100–150 м3/га, при більш високих навантаженнях виникає небезпека 

розвитку сальмонел.  

Рідкий гній комплексу по відгодівлі 5 тис. голів свиней за рік (ПСП 

«Діар», с. Завадівка Володарського району Київської області). Утилізація 

рідкого гною або його рідкої фракції на невеликих свинокомплексах не вимагає 

перевезень на далекі відстані, а тверда фракція підлягає компостуванню у 

незначних за розмірами гноєсховищах. Це підтверджено нашим полігонним і 

агроландшафтним моніторингом у ПСП «Діар» та на прикладі 

агроланшафтного моніторингу у філії «Антонов-агро» АНТК ім. Антонова 

[105]. 

Хімічний склад рідкого гною комплексу по відгодівлі до 5 тис. голів 

свиней на рік залежить від ступеня розведення його водою. За досягнення 

стандартної вологості 92% об'єм рідкого гною, порівняно з вихідним, 

збільшується у 0,75 разів. За вмісту води до 98% – у 5 разів [105]. Як правило, 

на тваринницьких комплексах такого розміру вихідний рідкий гній досягає 

вмісту води приблизно 96–97%, а вміст загального азоту знижується у              

2,0–2,5 рази порівняно з підстилковим гноєм, фосфору – удвічі, калію –  

у 4–5 разів (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Вміст основних елементів живлення в рідкому гноєві і продуктах його 

механічної переробки комплексу по відгодівлі 5 тис. голів свиней за рік,  

 ПСП «Діар» Володарського району Київської області,  

середнє за 1990-2003 рр.  

У відсотках 

Добриво 
Вміст 

води 

Вміст у сирій речовині 

N Р2О5 К2О 

Рідкий гній 96,0 0,20 0,10 0,16 

Рідка фракція 99,3 0,11 0,03 0,12 

Тверда фракція 78,0 0,50 0,25 0,20 

Підстилковий гній, ВРХ 65 0,50 0,25 0,60 

 

Визначено, що у нативному рідкому гноєві свиней концентрація 

хлоридів коливається у межах 35–163 мг/л, сульфатів – 142–290 мг/л, кальцію –  

120–216 мг/л і магнію – 38–100 мг/л [307]. 

 

3.4 Агрохімічна характеристика пташиного посліду  

 

Пташиний послід – найконцентрованіше органічне добриво. На 

сьогодення Україна виходить на світовий ринок з реалізації продукції 

промислового птахівництва – яєць і м'яса. Рівень відходів птахівництва досягає 

кількісно близько 7 млн т і впливає якісно на навколишнє природне середовище 

у зв'язку з високою концентрацією кількості птиці на одиницю площі. Для 

виготовлення органо-мінеральних біоактивних добрив марки екобіом-ПП нами 

використано підстилковий пташиний послід з лушпинням соняшнику ДП 

«Перемога Нова», торгова марка «Наша Ряба» с. Будище Черкаського району 

Черкаської області, де утримується до 1,5 млн голів курей. Продукт має 

наступну агрохімічні показники: вологість – 50%, рНКCL – 7,7, зола – 8,2 %, 

органічна речовина – 91,8%, в сухій речовині вміст загальних форм: N – 3,15%, 

Р2О5 – 3,27%, К2О – 3,99%, співвідношення С: N – 11:1. 
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3.5 Торф та його характеристика  

 

Торф здавна застосовують на добриво у складі торфогнойових і 

торфомінеральних компостів у дозах 25-30 т/га. Вони діють на грунт як 

меліорант – покращують агрофізичні властивості ґрунту, і як добриво – 

збагачують його поживними речовинами. Згідно класифікації 

Р.С.Трускавецького [423], для проведення досліджень ми вивчали види торфів, 

які за вмістом золи наближаються до нормально зольних, забезпечуючи таким 

чином максимальне використання органічної речовини торфу в процесі її 

гуміфікації. 

Для проведення польових дослідів і виготовлення органо-мінеральних 

сумішей та органо-мінеральних біоактивних добрив застосовували низинний 

торф Заворицького родовища Броварського району Київської області. Для 

покращання ефективності різних компонентів в ОМД брали верховий і 

перехідний торф Бучацького родовища Лугинського району Житомирської 

області. Агрохімічна характеристика різних видів торфів показує, що в них 

міститься певна кількості азоту та інших біогенних елементів (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Агрохімічна характеристика торфів залучених для виготовлення  

органо-мінеральних добрив  

Відсоток у сирій речовині 

Торф Вологість, %  Зольність рНсол. 
Поживні речовини 

N Р2О5 К2О 

Верховий 60±2 3±0,5 3,0±0,5 0,48±0,3 0,01±0,05 0,07±0,02 

Перехідний 60±2 10±2 5,0±0,7 0,96±0,1 0,11±0,10 0,05±0,02 

Низинний 60±2 24±3 7,0±0,8 0,80±0,4 0,15±0,15 0,06±0,03 

 

Традиційні технології виготовлення торфових або торфопослідових 

компостів передбачили внесення у високих макродозах до 30–60 т/га під 
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культуру. Новітні технології біоконверсії забезпечують одержання з компостів 

ОМБД із зниженням оптимальних доз до 0,4–1,5 т/га у сухій речовині. 

 

3.6 Агрохімічна і агрономічна оцінка сапропелів  

 

 Відділ агрохімії стояв у першовитоках технологій застосування сапропелів 

озерних на добриво. В 1986 р. опубліковано рекомендації з питань 

раціонального застосування сапропелів озера Святе Іванківського району 

Київської області (ННЦ «Інститут землеробства НААН»), озера Синове 

Волинської області (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. 

Соколовського»). Проведені дослідження засвідчили вищу ефективність 

сапропелів озерних порівняно з низинним торфом [98, 107, 117,   355]. 

Сапропелі озерні – комплексні відкладення органічних і мінеральних 

речовин на дні непротічних або слабкопротічних прісних відкритих водойм, що 

утворились у післяльодовиковий період. 

Геологічні ресурси України – близько 0,8 млрд т, розвідані запаси –  

90 млн т. Найбільші поклади сапропелів у Волинській і Рівненській областях. 

Виявлено їх поклади на Київщині, Чернігівщині і Сумщині. 

Сапропелі поділяються на кремнеземисті, карбонатні (понад 30% вмісту 

СаО) і органічні (понад 70% вмісту органічної речовини). 

Оптимальні дози провітрених сапропелів для просапних культур 

становили 50–60 т/га, для зернових – 30–40 т/га. За внесення мінеральних 

добрив дози сапропелів знижують наполовину [21, 47].  

За вмістом основних поживних речовин сапропелі відрізняються 

помітним коливанням, навіть у межах одного родовища. Нижче наведено 

агрохімічну характеристику сапропелів озерних, які застосовували як органічні 

наповнювачі при виготовленні органо-мінеральних сумішей і органо-

мінеральних біоактивних добрив екобіом (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Агрохімічна характеристика сапропелів озерних оз. Святе (Київська обл.)  

і оз. Синове (Волинська обл.) 

Озеро 
Вологість, 

% 

Зольність,  

% 

рН 

сол. 

Поживні речовини, середній вміст  

у сухій речовині, % 

N Р2О5 К2О СаО S 
Органічна 

речовина 

Святе 60±3 30±3 6,0 2,05 0,63 0,04 8,0 1,5 70 

Синове 60±3 35±4 7,2 2,4 0,33 0,03 8,5 1,7 65 

 

Біоконверсія сапропелевидних відкладень глибоководної зони Чорного 

моря. Відбір сапропелевидних відкладень у глибоководній зоні Чорного моря 

проведено Відділом морської геології та осадового ресурсоутворення 

Національного науково-природничого музею під час експедиції науково-

дослідних суден «Професор Водяницький» у 1994 р. та «Київ» у 1995–1999 pp. 

Геологічні станції відбору зразків чорноморських мулів розташовані в межах 

43020'–44020' північної широти та 31–330 східної довготи (полігон сапропелів) 

на глибинах 1017–2130 м. На випробування надходили зразки верхнього шару 

донних відкладень, відібраних через 10–20 см до 1 м [84, 151]. 

Лабораторні, лабораторно-вегетаційні та польові дослідження виконано 

нами в 1994–1996 рр., внаслідок яких встановлено агрономічну цінність 

коколітових і сапропелевидних мулів глибоководної зони Чорного моря. Наші 

спостереження показали, що ці мули мають неоднорідний характер за вмістом 

біогенних елементів як за площею, так і за глибиною залягання. У переважній 

більшості вони мають близьку до нейтральної або лужну реакцію, вміст 

органічної речовини становить 23,4%. Вміст азоту у сапропелевидних мулах 

Чорного моря коливається у межах 0,56–1,37%, у середньому 1,02%, середній 

вміст загального фосфору – 0,12%, вміст загального калію коливається від     

0,63 до 1,94%. Вміст сірки в середньому становить 31,3 мг/100 г сухої 

речовини, а хлору – 73 мг/100 г (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Порівняльна характеристика сапропелевидних мулів Чорного моря, 

озерного сапропелю і підстилкового гною, відбір зразків 1994 р. 

№ 

станцій, 

сверд- 

ловини 

Глибина 

відбору, 

см 

Воло-

гість, 

% 

рН 

 

Золь- 

ність 

Орга- 

нічна 

речо-

вина 

Вуг- 

лець 

Загальні форми 

SO4
– Сl– N Р2О5 К2О Na2O 

у сухій речовині, % 

мг/100г 

сухої 

речовини 

9–94 10–28 45,3 7,30 89,9 10,1 3,8 0,56 0,06 0,63 1,01 20,2 40,7 

9–94 65–95 58,8 7,80 79,2 20,8 7,1 0,80 0,13 1,31 1,59 18,9 46,6 

19–94 45–80 70,8 7,60 74,3 25,7 8,3 1,19 0,10 1,49 2,29 28,3 82,1 

48–94 95–135 74,7 7,55 70,2 29,8 15,2 1,37 0,34 1,48 2,64 38,6 107,3 

29–94 169–176 59,8 7,65 84,7 15,3 4,54 0,93 0,08 1,94 1,63 23,1 52,9 

Середнє по 10 

станціях 

 

59,8 7,60 76,6 23,4 8,7 1,02 0,12 1,34 2,13 31,3 73,1 

Озерний 

сапропель 
60,9 5,45 36,1 63,9 19,8 2,57 1,01 0,12 0,05 * * 

Підстилковий 

гній ВРХ 
58,9 7,90 43,0 57,0 12,9 1,46 0,76 1,75 * * * 

Примітка. * – не визначали. 

  

Зольність сапропелевидних мулів обумовлено присутністю карбонатів –  

в кожній їх тонні міститься близько 80–100 кг кальцію, що вище, ніж в 

озерному сапропелі в 5,4 рази, а порівняно з гноєм – у 13 разів. 

Результати аналізу показали, що в чорноморських мулах міститься цілий 

набір мікроелементів, потрібних для мінерального живлення рослин, зокрема, 

бор, марганець, молібден, цинк.  

Біологічна експертиза сапропелевидних мулів Чорного моря. 

В результаті проведення вегетаційних і польових дослідів, впродовж            

1994-1998 pp. встановлено агрономічну цінність морських коколітових і 

глинистих мулів у чистому вигляді та в процесі їх біоконверсії з мінеральними 

добривами і сорбентами. 
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Перший вегетаційний дослід із сапропелевидними мулами проведено в 

1994 р. (експедиція рейсу 47 НДС «Професор Водяницький»). Встановлено, що 

внесення сапропелевидного мулу відповідно до дози 80 т/га забезпечило урожай 

загальної маси на 100 рослин ячменю на 27% вищу від контролю без добрив, і на 

8% вище від еквівалентної дози озерного сапропелю. Внесення половинної дози 

мулу і мінеральних добрив, підвищило масу 100 рослин у 1,48 раза. 

В 1995-1996 pp. проведено вегетаційні досліди із вивчення агрономічної 

цінності чорноморських сапропелевих відкладів за станціями і глибиною 

відбору. Залежно від агрохімічного складу при внесенні їх у дозах, що 

відповідають 100 т/га, абсолютно суха маса рослин ячменю за різними 

станціями відбору коливались у межах 1-41% порівняно з контролем (без 

добрив). Ефект від середньої проби – 27%. За внесення еквівалентної дози NPK 

наростання сухої маси збільшилось в 3,5 раза, сумісно з мулом – 3,9 раза, а за 

половинної його дози (50 т/га) ефективність внесення була на 17% вищою 

порівняно з еквівалентною дозою NPK. Характерно, що поява сходів рослин, як 

індикатора на токсичність середовища, в обидва роки досліджень були на  

3–5 днів раніше у випадках, коли субстрат ґрунту готували з чорноморськими 

сапропелевидними мулами (табл. 3.8). 

Заключним етапом вегетаційних досліджень слід вважати визначання 

ефективності органо-мінеральних сумішей, виготовлених на основі озерних і 

чорноморських сапропелів. Встановлено, що за застосування морського 

коколітового мулу (МКМ) і морського глинистого мулу у дозах, що дорівнюють 

50 т/га, прирости зерна ячменю на 100 рослин підвищились на 51 і 59%, зеленої 

маси райграсу – на 23 і 34%, відповідно від внесення 25 т/га підстилкового гною – 

на 71%, еквівалентної дози мінеральних добрив – на 77 і 80%, за внесення органо-

мінеральних сумішей у дозах по 3 т/га, виготовлених на основі чорноморських і 

озерних сапропелів з додаванням NPK (35%), агроперліту або вермикуліту (15%), 

прирости зерна ячменю на 100 рослин зросли у 1,5 рази порівняно з чистими 

мулами і втричі на формування урожайності зеленої маси райграсу (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.8 

Вегетаційний дослід з визначення впливу сапропелів на ріст та розвиток рослин ячменю, середнє за 1995–1996 pp. 

Удобрення 

Висота рослин, см 
Довжина 

колоса, см 

Площа 

асиміляційної 

поверхні,  

м2/100 рослин 

Ф
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о
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 Абсолютно суха маса  

100 рослин, г 
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о
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о
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о
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п
о
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н

а 

ст
и

гл
іс
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Без добрив (контроль) 20 35 44 15 15 0,25 0,31 6,5 1,6 7,4 141 123 

Сапропелевидні мули Чорного моря,  

100 т/га, 31–34 станції 
23 38 47 16 16 0,23 0,35 6,7 5,5 5,5 165 144 

СМУ – 16 станція 21 40 49 15 15 0,22 0,43 7,3 5,5 5,5 181 124 

СМУ – 18 станція 20 42 48 15 16 0,22 0,40 7,0 8,0 5,7 179 158 

СМУ – 20 станція 18 42 49 16 16 0,20 0,44 7,0 9,8 4,6 195 173 

СМУ – 37–94 станції 20 40 48 16 15 0,21 0,45 7,3 7,8 5,6 168 153 

Середня проба СМУ, 100 т/га 19 42 50 15 16 0,22 0,41 7,0 8,1 5,2 172 156 

N100Р40К60 14 46 54 17 17 0,10 0,73 11,1 2,1 2,8 302 355 

Чорноморський сапропель, середня 

проба  

50 т/га + N100Р40К60 

15 47 52 17 17 0,11 0,79 12,4 15,3 2,4 330 391 

X  18,9 41,3 49,0 15,8 15,9 0,2 0,5 8,0 7,1 5,0 203,7 197 

HIP05 3,1 4,0 3,1 0,9 0,9 0,1 0,2 2,3 4,5 1,7 71,5 110 

Примітка. Повні сходи ячменю по сапропелевидних мулах у 1995 р. – 22.05, 1996 р. – 5.05, по фону NPK в 1995 р. – 25.05 і  

в 1996 р. – 10.05. 

 

СМУ – сапропелевидні мули Чорного моря 

 

1
2
4
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 Таблиця 3.9 

Вплив сапропелів і мулів та органо-мінеральних сумішей, виготовлених на їх основі, на формування 

урожаю рослин ячменю та райграсу, середнє за 1998–1999 рр. (вегетаційний дослід) 

Удобрення 

Ячмінь Райграс 

фаза 

трубкування 
площа 

асиміляцій 

поверхні 

100 рослин, 

м2 

абсолютно 

суха  

загальна 

маса 100 

рослин, г 

зерно вага 

зеленої 

маси,  

г/100 

рослин 

приріст 

врожайності,  

% до 

контролю 

висота, 

см 

коеф. 

кущін-

ня 

вага 

зерна, 

г/100 

рослин 

приріст 

врожайності, 

% до 

контролю 

Без добрив (контроль) 38 1,0 0,25 33 27 – 35 – 

Озерний сапропель – 50 т/га 45 1,0 0,48 40 39 44 41 17 

Морський коколітовий мул (МКМ)-50 т/га 46 1,1 1,11 41 41 51 43 23 

Морський глинистий мул (МГМ)-50 т/га 49 1,1 1,18 45 43 59 47 34 

Підстилковий гній – 25 т/га 55 1,6 1,23 71 62 129 60 71 

МКМ (65%)+NPK(35%) 60 2,0 1,79 84 70 122 73 108 

MKM (50%)+ NPK (51%)+перліт (15%) – 3 т/га 60 2,0 1,56 75 60 159 63 80 

МГМ (50%)+ NPK (35%) + перліт (15%) – 3 т/га 58 2,0 1,45 67 56 167 61 74 

МГМ (50%)+ NPK (35%)+ вермикуліт (15%) – 3 т/га 57 2,0 1,55 72 63 133 69 97 

Озерний сапропель (50%) + NPK (35%)+перліт 

(15%) – 3 т/га 
52 1,5 1,49 71 54 100 65 86 

«–» + вермикуліт (15%) – 5 т/га 56 1,5 1,12 65 57 111 57 91 

N90P90K90 (фон) _ 61 2,0 1,36 68 58 114 62 77 

N90P90K90 – перліт – 4 т/га 50 1,1 1,49 62 35 30 69 97 

Перліт – 4 т/га 50 1,1 0,84 43 31 15 38 9 

X  
52,64 1,50 1,21 59,79 49,71  55,93  

HIP05 5,49 0,36 0,36 13,07 10,96  10,31  

 

1
2
5
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За випробування органо-мінеральних сумішей, виготовлених на основі 

морських сапропелевих мулів коефіцієнт зовнішнього забруднення радіаційним 

цезієм на фоні 12 Кі/км становить 1,2–1,3, що свідчить про перспективу їх 

застосування на техногенно забруднених землях [1, 129, 147, 318]. 

 

3.7 Буре вугілля і його характеристика 

 

 Буре вугілля відноситься до низької стадії метаморфізму, яке 

утворюється з відмерлих рослин внаслідок біохімічних, фізико-хімічних і 

фізичних змін давніх органічних покладів. Буре вугілля містить, у залежності 

від походження, до 50–70% вуглецю, а також гумінові сполуки, лігніти, 

мікроелементи,  амінокислоти. Рекомендується вносити буре вугілля у 

сипучому стані як самостійне удобрення на ґрунтах, багатих на біоту. Проте, 

через інертність продукту ефективні лише високі дози, що перевищують         

100 т/га [72, 356, 357, 412, 413]. Одним із найефективніших напрямків 

біоконверсії бурого вугілля є його компостування з відходами органічного 

походження (підстилковий гній, пташиний послід, бактеріальні препарати, осад 

стічних вод, барда післяспиртова або післядріжджова тощо) з додаванням 

мінеральних фосфорних добрив, а також фосфогіпсу або вапна. Одержаний 

продукт може бути напівфабрикатом для подальшого виготовлення органо-

мінеральних біоактивних добрив. 

Для проведення досліджень нами використано буре вугілля 

Андрушівського розрізу Житомирської області та Іршавського родовища 

Закарпатської області (табл. 3.10).  

Буре вугілля має високі сорбційні властивості і, як показали наші 

дослідження, воно може бути органічним наповнювачем при виготовленні 

органо-мінеральних біоактивних добрив. Наші дослідження показали, що буре 

вугілля Дніпровського і Закарпатського басейнів є перспективними для 

технології виготовлення ОМБД. 
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Таблиця 3.10 

Агрохімічна характеристика бурого вугілля Андрушівського розрізу 

(Житомирська обл.) та Іршавського родовища (Закарпатська обл.) 

 

Буре вугілля 
Вологість, 

% 

Золь-

ність, % 

Вуглець,  

% 
рНксl 

Середній вміст поживних 

речовин, % на сиру 

речовину 

N Р2О5 К2О 

Андрушівський 

розріз 
до 50 46 50 7,0 0,73 0,12 0,07 

Іршавське 

родовище 
до 50 38 32 6,9 0,66 0,02 0,05 

 

3.8 Застосування відновлюваних органічних ресурсів 

 

 У новітніх технологіях органічного і відновлюваного землеробства 

побічна продукція рослинництва є однією із основних складових систем 

удобрення. До неї відносяться: подрібнена солома зернових озимих і ярих, 

зернобобових і круп'яних культур, подрібнені стебла кукурудзи і соняшника, 

гичка буряків цукрових і кормових та інші органічні відходи, що можуть бути 

залишені на полі після збирання основної продукції. Важливою вимогою до 

соломистих відходів є їх подрібнення і рівномірний розподіл по поверхні поля з 

внесенням компенсуючої дози азотних мінеральних добрив з розрахунку 10 кг 

азоту на 1 т побічної продукції. У наших дослідженнях застосовували солому 

озимих і ярих культур, стебла кукурудзи, гичку буряків цукрових. У 

балансових розрахунках враховували надходження поживних речовин з 

побічною продукцією рослинництва (табл. 3.11). 

Безпосереднє застосування цієї продукції для удобрення 

сільськогосподарських культур можна вважати первинним процесом 

біоконверсії відходів. 
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Таблиця 3.11 

Середній хімічний склад побічної продукції рослинництва, яку 

застосовували у тривалих польових дослідах відділу агрохімії ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» 

Солома 

 

 

Суха 

речовина, 

% 

Вуглець, 

% 

 

 

N P K Ca Mg Співвідно- 

шення C:N 

(N=1) у сирій речовині, % 

 
Пшенична 86 82 0,45 0,07 0,64 0,21 0,07 80–90 

Ячмінна 86 82 0,50 0,19 0,94 0,28 0,05 70–80 

Кукурудзи 86 82 0,46 0,16 0,26 0,32 0,14 60–80 

Зернобобових 86 80 1,29 0,16 1,07 0,91 0,16 20–25 

 

У часи гострого дефіциту органічної сировини для виготовлення органо-

мінеральних сумішей або органо-мінеральних біоактивних добрив солома 

зернових культур та інші соломисті відходи можуть стати основою для 

виготовлення «штучного гною», що досягається компостуванням сухої і зеленої 

маси рослин з додаванням інших компонентів.  

Цю технологію апробовано нами і визначено шляхи її реалізації [117]. 

Виготовлення сипучої органічної маси «штучного гною» є одним із напрямів 

одержання екологічно чистої продукції без внесення відходів тваринництва. 

Сидерати. У сучасних технологіях землеробства зеленому удобренню 

приділяється значна увага як одному із складових показників зниження 

хімічного тиску на навколишнє природне середовище. Розрізняють пряму, 

поукісну, пожнивну і підсівну сидерацію, яка забезпечує ґрунт органічною 

речовиною і елементами мінерального живлення рослин  

В технології відновлюваної системи землеробства ми застосовуємо 

пожнивну і поукісну сидерацію. У тривалому досліді як зелене добриво 

вносили гичку буряків цукрових, на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 

(СВАТ «Калита») та чорноземі типовому у СТОВ «Діар» застосовували, 
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відповідно, пожнивну і поукісну сидерацію, у вигляді редьки олійної та суміші 

кукурудзи, соняшнику, гречки і гороху. У сучасних технологіях сидеральна 

культура може виступати як альтернатива мінеральним азотним добривам за 

безпосереднього внесення соломи на добриво. 

Середня доза зеленої маси, що надходила до ґрунту становила 20 т/га. В 

інших розрахунках визначається надходження поживних речовин із зеленої 

маси сидеральних культур (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Хімічний склад сидеральних культур, що застосовували у тривалих 

дослідах з добривами, 1997-2003 рр. 

Зелене добриво 
Органічна  

маса, т/га 

Хімічний склад, % в сирій речовині 

N Р К Са 

Конюшина  

червона 
20±2 0,55±0,05 0,08±0,04 0,28±0,03 0,30±0,03 

Редька  

олійна 
20±3 0,46±0,06 0,06±0,02 0,31±0,04 0,18±0,02 

Гичка буряків 

цукрових 
10±1 0,42±0,04 0,05±0,02 0,46±0,05 0,13±0,01 

 

3.9 Сорбенти і йонообмінники як наповнювачі органо-мінеральних 

добрив 

 

 Сорбенти та йонообмінники, що пройшли випробування у наших 

дослідженнях – вермикуліт, перліт, цеоліт і сапоніт. Включення нетрадиційних 

матеріалів до технологій, пов'язаних з мінеральним живленням рослин, 

викликане їх унікальними сорбційними та іонообмінними властивостями, що 

відіграють роль сорбента і джерела макро- і мікроелементів для мінерального 

живлення рослин. 

Агроперліт. Перліт – склоподібний природний матеріал вулканічного 

походження, агроперліт – гранульована різновидність спученого перліту, яку 
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застосовують в аграрному виробництві, розмір гранул 3–5 мм. Спучений перліт 

утворюється після випалу за температури 1100–12000С із збільшенням 

пористості в 50–80 разів та об’єму у 10–20 разів порівняно з вихідним 

матеріалом. Насипна маса спученого перліту 0,05–0,18 г/см3. У наших 

дослідженнях застосовували дрібний перліт з розміром зерен від 0,16 до  

1,25 мм та середній агроперліт з розміром зерен до 3-4 мм.  

Насипна маса перліту Броварського заводу будівельних конструкцій – 

180 кг/м3, кислотність (рНKCl) – 6,4–6,6, загальне водопоглинення за масою – 

270–350%. Вміст фосфору (Р2О5) – 0,01%, калію (К2О) – 0,03%. 

Елементний склад сировинного перліту свідчить, що в ньому у невисоких 

концентраціях містяться ряд корисних для мінерального живлення рослин 

мікроелементів (Mn, Zn, Co, Mo), а вміст важких металів (Cd, Pb) практично 

відсутній. 

Технологічні випробування спученого перліту проведено нами: 

1) як основи для виготовлення комплексних добрив із насиченням їх 

розчинними мінеральними добривами (аміачною селітрою, РКД, хлористим 

калієм).  

2) комплексне застосування агроперліту, верхового торфу і вермикуліту 

при контейнерному вирощуванні огірків в умовах закритого ґрунту [187]; 

3) створення агрогрунтів на глинисто-піщаних відмінах за допомогою 

агроперліту і інших добавок, що не поступаються за ефективністю 

високоокультуреним ґрунтам підзолистого типу; 

4) включення спученого перліту до складу органо-мінеральних 

біоактивних добрив екобіом [105, 113]. 

Вермикуліт спучений. Вермикуліт – сорбент нового покоління, що є 

продуктом вивітрювання гідрослюд. За температури 800-10000С вермикуліт 

спучується і набуває унікальних сорбційних властивостей з ємністю 

поглинання вологи до 400% і насипною щільністю 125 кг/м3. Катіонна ємність 

поглинання становить 172–481 мг-екв/100 г ґрунту. Містить у невеликих 
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кількостях фосфор, калій (до 0,3%) і кальцій (до 2,0%). Відділом агрохімії і 

фізіології рослин ННЦ “ІЗ НААН” проведено лабораторні, вегетаційні і польові 

випробування спученого вермикуліту та встановлено його високу агрономічну 

цінність у польовому землеробстві й закритому ґрунті.  

Цеоліт. Ціла група мінералів, які відносяться до природних водних 

алюмосилікатів кальцію і натрію, барію, калію і досить рідко – магнію і 

марганцю. Основною особливістю цеолітів є наявність кристалічної ґратки. За 

видалення води кристал цеоліту вбирає такий же об'єм інших речовин. Цеоліти 

завдяки шпаринам і порожнинам мають сорбційні та іонообмінні властивості. 

Для визначення ефективності цеоліту в складі органо-мінеральних біоактивних 

добрив нами було використано клиноптиоліт Сокирнянського родовища 

(Закарпаття) з такою агрохімічною характеристикою: SiO2 – 71,5%; Al2O3 –  

13,1%, Fe2O3 – 0,9%, CaO – 0,44%, MgO – 0,68%, P2O5 – 0,014%, K2O – 3,03%, 

Cu – 0,02% [100, 102].  

 

3.10 Органо-мінеральні біоактивні добрива екобіом 

 

В основу органо-мінеральних біоактивних добрив (ОМБД) покладено 

комплексність біотичних і абіотичних чинників із заданими сорбційними і 

іонообмінними властивостями з метою оптимізації мінерального живлення 

рослин і відновлення знищеної або порушеної біоти ґрунту, забезпечення 

комфортних умов для рослин на час стартового росту і пролонгованості дії 

упродовж вегетаційного періоду. 

ОМБД екобіом складається із 7-8 компонентів, в основу яких покладено 

органічні речовини з додаванням біоти (біотичні чинники) і мінеральні 

добавки (абіотичні чинники) – азотні, фосфорні і калійні добрива, сорбенти – 

спучений агроперліт або спучений вермикуліт, іонообмінники – цеоліт 

(клиноптеоліт) або сапоніт (бентонітові глини), меліоранти (вапно, мергель) 

або гіпс (мелігран). 



132 

 

 

Біологічна активна компонента (біота) складається з основних еколого-

трофічних груп грунтових мікроорганізмів (амоніфікаторів, 

целюлозоруйнівних, фосфатмобілізівних, олігонітрофільних, автохтоних, 

нітрифікуючих бактерій та азотфіксаторів). 

 У процесі біоконверсії органічна частина піддається мінералізації і 

гуміфікації з утворенням доступних для мінерального живлення рослин 

елементів та лабільних форм гумусу. Мінеральна частина привнесених 

промислових добрив, вступаючи у взаємодію з органічною, сприяє утворенню 

органо-мінеральних комплексів, що є притаманним для живої природи. 

Сорбційні властивості добрив запобігають непродуктивній мінералізації сполук 

азоту та вуглецю, а також покращують водно-фізичні показники грунту. 

На рис. 3.1 запропоновано автором принципову схему компостування 

органічної речовини тваринного походження, що передбачає формування буртів 

із застосуванням підстилкового гною ВРХ, твердої фракції свиней, пташиного 

посліду разом із органічною масою природного походження – торфу, сапропелю 

озерного, бурого вугілля із додаванням мінеральних компонентів (мінеральних 

добрив, сорбентів, меліорантів і іонообмінників). Після проведення формування 

бурту, до нього додається біологічно активна компонента – біота із доведенням 

компосту до вологості 60%. Періодично, під час проходження біоконверсії, через 

7-10 днів проводиться активна аерація органічної маси самохідним або 

причепним аератором. Термін компостування становить 35-45 днів. Основний 

продукт – органо-мінеральне біоактивне добриво в сипучій формі пакується в 

біг-беги або безпосередньо вивозиться на поле внесення. За необхідності 

проводиться грануляція ОМБД і затарюванням в поліпропіленові мішки масою 

25-30 кг.    

За раніше встановленою закономірністю щодо рівноцінності органічної 

основи для виготовлення органо-мінеральних біоактивних добрив, створено 

лабораторні і промислові композиції з застосуванням низинного і перехідного 

торфу, гною ВРХ у суміші із пташиним послідом, а також на основі бурого 

вугілля.  
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Рис. 3.1 Принципова схема компостування органічної речовини 

тваринного походження 
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З метою адаптації органо-мінеральних біоактивних добрив до конкретних 

грунтово-кліматичних умов України нами було розроблено два види ОМБД 

екобіом: 

1. екобіом-північ (Пат. на винахід 53881 А Україна (UA), МПК7 

СО5F15/00, C05G3/00 [326].  

2. екобіом-південь (Пат. на винахід 53882 А Україна (UA), МПК7 

СО5F15/00, C05G3/00 [325].  

ОМБД екобіом-північ включають в свій склад вапно або мергель і 

призначений для грунтів Полісся та Лісостепу, що мають кислу або слабко- 

кислу реакцію грунтового розчину. ОМБД екобіом-південь розроблені з 

урахуванням поширення в південній частині України зони Степу солонцюватих 

і засолених грунтів, тому до складу добрива внесено гіпс (мелігран), що 

забезпечує підтримуючу їх меліорацію. 

У 2001–2005 pp. в польових дослідах визначали ефективність 

промислових партій ОМБД на основі верхового і перехідного торфів, а також 

бурого вугілля (Андрушівського родовища Житомирської області) 

виготовлених на виробничій базі Андрушівського відділення ДП 

«Житомирагрохім». Агрохімічну характеристику наведено в табл. 3.13.  

Для порівняння ефективності  ОМБД екобіом, як аналог, в період        

2001–2005 pp., нами визначено супер добриво органічне «Агровіт-Кор» 

виробництва  ТОВ «Нооосфера ХХІ ст. Україна», яке виготовлене на основі 

бурого вугілля Андрушівського родовища із додаванням торфу та 

біокомпоненту «Альфа» – активного центру грунтоутворення (мікроскопічні 

макронадмолекулярні системи, що регулюють процеси біохімічного кругообігу 

органічних і мінеральних речовин). Агрохімічну характеристику добрива 

наведено в табл. 3.13. 

У 2005-2010 рp. проведено комплекс робіт зі створення і випробування 

нової модифікації полікомпонентного добрива ОМБД екобіом-Ч. За органічну 

основу взято пташиний послід, одержаний на підстилці із соняшникового 

лушпиння у ДП «Перемога нова» Черкаського району Черкаської області.    
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Таблиця 3.13 

Агрохімічна характеристика органо-мінеральних біоактивних добрив екобіом-північ і екобіом-південь,  

середнє за 2001-2005 рр. 

Зразок Вологість, 

% 

Сухий 

залишок, 

% 

Зола, % 

Органічна 

речовина, 

% 

N Р2О5 К2О 

рНKCl загальні форми в сухій 

речовині, % 

Екобіом-північ ПТ (змодельований) 28,5 71,5 44,2 55,8 1,65 3,65 1,47 6,6 

Екобіом-північ НТ (змодельований) 30,5 69,6 25,6 74,4 1,58 1,63 0,5 5,9 

Екобіом-БВ (промисловий) 28,2 71,9 41,2 58,8 2,28 5,4 2,59 6,1 

Екобіом-північ НТ (з мергелем) 25,8 74,3 56,8 43,3 2,98 3,38 2,34 5,9 

Екобіом-північ НТ (з мергелем) 24,5 75,5 32,9 67,1 1,91 3,5 2,71 5,2 

Екобіом-південь НТ (з меліграном) 23,6 76,4 50,3 49,7 1,83 4,0 3,63 6,2 

Екобіом-південь БB (з меліграном) 19,3 80,7 51,2 48,8 2,52 4,0 2,60 4,2 

СДО "Агровіт-Кор" 25,5 70,15 5,94 40,6 1,24 1,04 0,81 7,9 

Примітка. ПТ – перехідний торф; НТ – низинний торф; БВ – буре вугілля 

 

1
3
5
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У результаті проведення біоконверсії підстилкового пташиного посліду 

разом з низинним торфом і додаванням мінеральних добрив, сорбентів, 

йонообмінників, меліорантів та біоти в органо-мінеральних біоактивних добривах 

досягнуто розрахункового рівня за вмістом основних поживних речовин: N – 3-4%, 

Р2О5 – 3-4%, К2О – 3-5% на повітряно-суху речовину продукту (табл. 3.14). 

 На базі ТОВ «Агромікс-Україна» м. Фастів створено промислову партію 

органо-мінерального біоактивного добрива екобіом–Ф на основі нативного 

безпідстилкового пташиного посліду - 70% з додаванням у процесі компостування 

30% низинного торфу, деревної тирси, мінеральних компонентів, сорбентів, 

йонообмінників та біоти. Органічна маса пташиного посліду і торфу пройшла 

послідовно етапи компостування в буртах в аеробних і анаеробних умовах. 

Для порівняння ефективності застосування органо-мінеральних добрив за 

вирощування сільськогосподарських культур нами вибрано, як аналоги, такі 

органо-мінеральні добрива: «Добрі добрива» (виробництва ТОВ «Агробаланс») і 

«Вітафілд» (виробництва ТОВ «Феміда-Інтер»). ОМД «Добрі добрива» 

виготовлено в Диканському районі Полтавської області с. Стасі на органічній 

основі нативного пташиного посліду, витриманого у польових буртах упродовж 

4–6 місяців. Технологія виготовлення включала перемішування нативної 

органічної маси безпідстилкового посліду птахофабрики з лушпинням соняшника 

і мінеральними добривами (NPK), з пропусканням маси через сушіння у 

“киплячому ” шарі за температури близько 150 0С з наступним гранулюванням. 

Технологія виготовлення органо-мінерального добрива «Вітафілд» 

базується на ферментації підстилкового пташиного посліду у подрібненому 

вигляді впродовж одного місяця у буртах з доведенням температури до 40–450С. 

Після цього сировину пропускають між валками і подають на підсушку в печах 

КС за 900С та подають на грануляцію. Гранульований продукт змішують з носієм 

ЕМ – препаратом («Байкал» ЕМ–1–У) у складі насичених гранул із пшеничних 

або житніх висівок у кількості 1–3%. За потребою перед гранулюванням вводять 

перемелені хімічні добрива із заданим співвідношенням NPK [7, 105, 114]. 
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Таблиця 3.14 

 Агрохімічна характеристика органічних і органо-мінеральних біоактивних добрив, 2005–2010 рр.  

Добрива 
Воло-

гість, % 

Суха 

речовина, 

% 

Зола, % 

Органічна 

речовина, 

% 

С, % 

N, % P2О5, % K2O, % 

рHКCl рНн2о C:N на сиру 

речов. 

на 

суху 

речов. 

на 

сиру 

речов. 

на 

суху 

речов. 

на 

сиру 

речов. 

на 

суху 

речов. 

ОМБД 

«Екобіом-Ч» 

гранульовані 

17,6 82,4 40,8 59,2 23,9 3,34 4,05 2,50 3,03 4,50 5,40 6,90 7,0 5,9 

ОМБД 

«Екобіом-Ч» 

сипучі 

49,0 51,0 25,8 74,2 30,6 2,35 4,31 1,52 2,98 2,48 4,86 6,9 7,0 6,5 

ОМБД 

«Екобіом-Ф» 

сипучі 

63,1 36,9 40,0 60,0 33,0 1,13 3,06 1,02 2,76 1,16 3,14 7,60 7,8 11,8 

ОМД «Добрі 

добрива» 

гранульовані 

3,7 96,3 69,7 30,3 16,4 2,42 2,51 3,18 3,26 5,0 5,2 6,90 7,0 6,54 

ОМД 

«Вітафілд» 

гранульовані 

22,6 77,4 37,7 62,3 32,4 2,68 3,46 1,70 2,19 4,29 5,53 7,75 7,8 9,37 

Торф 

низинний 
64,7 35,7 7,95 92,1 41,5 0,70 1,96 0,13 0,36 0,03 0,36 5,40 5,9 21,18 

Примітка. ОМБД – органо-мінеральні біоактивні добрива; ОМД – органо-мінеральні добрива. 

1
3
7
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 3.11 Біопрепарати удобрювальної дії 

 

 В умовах залучення до біологічного кругообігу побічної продукції 

рослинництва та зниження обсягів внесення підстилкового гною важливого 

значення набувають біопрепарати удобрювальної дії.  

У тривалому досліді на сірому лісовому пилувато-легкосуглинковому 

ґрунті в дослідному господарстві «Чабани» на різних фонах удобрення вивчали 

ефективність біопрепарату симбіотичної дії ризоторфіну при вирощуванні 

гороху та асоціативної дії азотобактерину при вирощуванні зернових культур. 

Визначено, що найефективними біопрепарати були на фонах з помірним 

мінеральним живленням та за застосування побічної продукції рослинництва 

для удобрення на варіантах, що відповідають відновлюваній системі удобрення. 

Згідно наших публікацій, мікробіологічний аналіз ґрунтових зразків за 

різних систем удобрення показав, що умови для стабілізації азотного фонду 

ґрунту сприятливо складаються саме за обробки насіння сільськогосподарських 

культур біопрепаратами удобрювальної дії [34, 126, 134, 142, 440]. 

Нами проведено серію короткотривалих дослідів з вивчення впливу 

фосфатмобілізівних бактерій (ФМБ) на продуктивність ячменю і гороху на 

чорноземі типовому (АР Крим) за обробки насіння перед посівом на фонах з 

мінеральними добривами і ОМБД екобіом. Встановлено високу ефективність 

ОМБД екобіом у трансформації органічних фосфатів грунту [122]. 

 

3.12 Стимулятори росту 

 

 Поряд з біопрепаратами в системах відновлюваного землеробства 

значного поширення набудуть технології застосування стимуляторів росту. 

Препарати стимулюючої дії, виготовлені на основі N-оксидів похідного 

перидину (наприклад, івін тощо), витісняються препаратами, в основі яких 

знаходяться природні компоненти. До них належать стимулятор росту рослин 
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емістим-С, який виробляють шляхом глибокого культивування у штучному 

середовищі грибів-епіфітів, виділених із кореневої системи женьшеня 

Препаративна форма – прозорий безбарвний водно-спиртовий розчин.  

Емістим-С – містить сбалансований комплекс фітогормонів ауксинової, 

цитокинінової групи, амінокислот, вуглеводнів, жирних кислот та 

мікроелементів. Біостимулятори активізують основні процеси життєдіяльності, 

що дозволяють цілеспрямовано регулювати найважливіші процеси росту і 

розвитку рослин – прискорення передачі спадкової інформації, підвищують 

фотосинтетичний потенціал та процеси дихання і живлення рослин. 

Стимулятор росту Емістим-С пройшов широкі польові випробування у 

тривалих дослідах у зонах Полісся і Лісостепу, а також в умовах закритого 

ґрунту. Стимулятори росту зайняли своє місце у відновлюваній системі ведення 

землеробства, як складова частина технологій мінерального живлення рослин, 

що висвітлено в публікаціях [126, 135, 144, 184]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Визначено поняття «біоконверсія» як спосіб перероблення органічних 

відходів за рахунок діяльності мікроорганізмів із залученням біогенних 

елементів для одержання високоефективних трансформованих в безпечні для 

землеробства сполуки. Метод біоконверсії є основним у компостуванні та 

виготовленні органо-мінеральних і біоактивних добрив. 

2. Визначено агрохімічну характеристику матеріалів, з якими автор 

виконував науково-дослідні роботи: 

– група мінеральних добрив – традиційні: аміачна селітра, карбамід, 

суперфосфат, калій хлористий і каліймагнезія; 

– група органічних добрив – антропогенного походження: підстилковий 

гній ВРХ, рідкий гній і продукти механічної і біологічної його переробки, 

пташиний підстилковий і безпідстилковий послід птахофабрик; 
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– природного походження – торф низинний, перехідний, верховий; 

сапропелі озерні і сапропелевидні відкладення Чорного моря; буре вугілля; 

– побічна продукція: солома озимих і ярих культур, стебла кукурудзи, 

гороху; 

– сидерати: конюшина червона, редька олійна, сидеральні суміші – 

кукурудза, соняшник, гречка, горох (поукісні посіви); 

– сорбенти і іонообміники: агроперліт, вермикуліт, цеоліт, сапоніт; 

– органо-мінеральні і біоактивні добрива; 

– біопрепарати асоціативної і симбіотичної дії; 

– стимулятори росту: Емістим-С. 

3. Введено до сільськогосподарського застосування сорбенти і 

іонообмінними, такі як спучені агроперліт та вермикуліт, переважно у складі 

органо-мінеральних і біоактивних добрив як поліпшувачі сорбційних і 

іонообмінних їх властивостей. 

Розроблено нове покоління органо-мінеральних біоактивних добрив 

екобіом, органічною основою яких можуть бути природні поклади – торф 

верховий, перехідний і низинний, сапропелі озерні і сапропелевидні 

відкладення Чорного моря, буре вугілля, відходи антропогенного походження – 

підстилковий гній, пташиний послід, вторинна продукція рослинництва.  

Результати проведених досліджень наведено в працях [53, 60, 105, 107, 

108, 110, 117, 126, 129, 135, 144, 145, 147, 184, 318, 397]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ РОДЮЧОСТІ  СІРОГО ЛІСОВОГО 

ГРУНТУ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ 

СІВОЗМІНІ 

 

4.1 Відтворення родючості ґрунту за тривалого застосування гною і 

побічної продукції рослинництва  

 

Систематичне застосування засобів хімізації у тривалих польових 

дослідах надає можливість теоретичного осмислення процесів ґрунтоутворення 

і практичних рекомендацій щодо нормування агрохімічного навантаження на 

ґрунти, де продуктивність формується за рахунок необхідного мінерального 

живлення [40, 155, 343]. Зокрема, за внесення високих доз мінеральних добрив 

підвищується кислотність ґрунту, рухомість органічної речовини, змінюється 

склад увібраних катіонів, зменшується водотривкість структури грунту тощо. 

Агрофізичний стан ґрунтового покриву найбільше піддається впливу за 

високих доз мінеральних добрив [30, 422, 433]. Проте, в сучасній літературі 

трапляється інформація, що виправдовує застосування високих доз мінеральних 

добрив, як агрозаходу, що підвищує потенційну родючість ґрунту і 

продуктивність сільськогосподарських культур. Зокрема, в публікації 

С.А. Тарасенко [410] зазначається, що за середньорічного застосування на 

дерново-підзолистому супіщаному ґрунті (Білорусь) 14,7 т/га ріллі гною, 

N260Р138К197 впродовж 20 років спостерігали розширене відтворення родючості 

ґрунту: абсолютна кількість гумусу збільшилась на 0,46–0,63%, загального 

азоту – на 110–170 мг/кг, рухомого фосфору – на 45–68 мг/кг і калію на  

47–61 мг/кг, підвищився вміст мікроелементів та зросла активність ґрунтових 

ферментів. Проте, у публікації не висвітлено жодного показника, який би 

вказував на деградаційні процеси, пов'язані з фізико-хімічними властивостями 

ґрунту та міграційними процесами. За наявності такої інформації більше всього 

до рекомендацій щодо застосування високих доз мінеральних добрив по фону 
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високих доз гною не дійшло б. За внесення N180Р180К180 у польовій сівозміні на 

чорноземі типовому нітратний азот  переміщується на глибину 140–160 см. У 

цьому шарі виявлено у 5 разів більше N–NO3 порівняно з природним фоном, а 

запаси мінерального азоту в шарі ґрунту 140-160 см від внесення 80 т/га гною 

збільшувались у 1,6 раза [304]. На чорноземі опідзоленому помітна міграція 

нітратного азоту відбувається за мінеральної системи удобрення з внесенням 

135 кг/га азотних добрив. Поєднання гною із меншою їх дозою значно знижує 

процес його міграції [238]. Застосування високих доз мінеральних добрив у 

поєднанні з гноєм, соломою і сидератами за 23 роки ведення сівозміни 

підвищило міграцію нітратного азоту у 19 разів, рухомого фосфору і калію –  

в 1,7 раза [448]. 

Тривале застосування добрив у польових сівозмінах неминуче впливає на 

гумусний стан грунту в обробітку, адже, часто втручання людини в процеси 

ґрунтоутворення змінює баланс органічної речовини у бік його зменшення. 

Якщо в чорноземі типовому заповідника «Михайлівська цілина» вміст азоту в 

шарі 0–10 см становив 10,05%, вже за випалювання він зменшувався на 1%, в 

лісосмузі – на 8%, на перелозі – на 17%, а на 65-річній ріллі – на 63% порівняно 

з цілиною [441]. На моделі Хомутівського степового заповідника і прилеглих 

землях до господарства встановлено, що орні чорноземи типові містять на  

1,7% менше гумусу порівняно із степовими аналогами за 27 років після 

переорювання, а за наступні 30–40 років – його вміст знижувався у 2,0–2,5 раза. 

Тривале застосування добрив приводить до незначного збільшення загального 

гумусу [240]. 

Отже, постійне відновлення органічної речовини ґрунту є одним із 

найважливіших завдань науки і виробництва, адже цей захід підвищує 

біологічну активність ґрунту і запобігає дегуміфікації. В умовах зменшення 

застосування підстилкового гною, але разом із пожнивними рештками і 

соломою є можливість помітного поповнення ґрунту органічною речовиною 

[365, 419].  
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Систематичне застосування добрив у 10-пільній польовій сівозміні на 

сірому лісовому ґрунті впродовж 50 років дає підстави зробити висновки про 

те, що науково обґрунтоване удобрення забезпечує умови як для простого, так і 

для розширеного відтворення родючості ґрунту. Відповіді на ці питання 

одержано в тривалому досліді за внесення низьких, середніх, підвищених і 

високих доз мінеральних добрив, гною і побічної продукції рослинництва за 

мінеральної, органічної, органо-мінеральної та відновлюваної систем 

удобрення. 

 

4.2 Зміна фізико-хімічних показників родючості ґрунту 

 

Природа впливу засобів хімізації на зміну окислювально-відновлюваних 

реакцій у бік підкислення ґрунтового розчину і вбирного комплексу ґрунту 

пов'язано з тим, що переважна більшість мінеральних добрив є хімічно або 

фізіологічно кислими, що має безпосередній вплив на підкислення ґрунтового 

покриву. Тому проведення у польових сівозмінах на ґрунтах з кислою реакцією 

вапнування за повною гідролітичною кислотністю є невід'ємною частиною 

системи удобрення [4, 202]. У нашому досліді хімічну меліорацію за 1,0 н 

гідролітичної кислотності здійснювали двічі за ротацію, що мало позитивний 

вплив на дію добрив. Меліоративна ефективність вапна визначається системою 

удобрення сільськогосподарських культур [344]. Найкращий ефект досягається 

на неудобрених, або удобрених гноєм фонах, нижчий ефект на фоні помірної 

органо-мінеральної системи удобрення, ще нижчий – за подвоєння на фоні 

гною доз NРК і найгірший – за мінеральної системи удобрення [263]. Ці 

закономірності інтерполюються і на дію вапнування у тривалому 

стаціонарному досліді. При цьому встановлено, що на фізико-хімічні показники 

має найбільший вплив застосування мінеральних добрив як за мінеральної, так і 

органо-мінеральної систем удобрення у міру збільшення їх навантажень на 

одиницю площі (табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1 

Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на фізико-хімічні показники орного (0-20 см) шару 

сірого лісового ґрунту, ДПДГ «Чабани»  
Удобрення на 1 га 

ріллі 

І ротація, 

1961-1970 рр. 

ІІ ротація, 

1971–1980 рр. 

ІІІ ротація, 

1981–1990 рр. 

IV ротація, 

1991-2000 рр. 

V ротація, 

2001–2010 рр. 

гній,         

т 

NРК, 

           кг 
рНKCl 

Нг S 
рНKCl 

Нг S 
рНKCl 

Нг S 
рНKCl 

Нг S 
рНKCl 

Нг S 

мг-екв/100 г мг-екв/100 г мг-екв/100 г мг-екв/100 г мг-екв/100 г 

Без добрив (контроль) 5,16 1,60 7,79 5,97 1,66 7,61 6,00 1,00 9,6 5,8 1,10 10,0 5,52 1,05 9,10 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 5,01 1,70 7,30 5,85 1,93 7,6 5,70 1,70 9,1 5,6 1,01 9,9 5,66 1,00 9,80 

– N66P60K68 4,84 2,10 7,43 5,57 2,15 7,6 5,55 1,89 8,9 5,3 1,26 9,8 5,09 1,04 8,64 

– N99Р60К102 5,20 1,56 7,24 5,47 2,17 7,5 5,40 1,91 8,5 5,2 1,85 9,2 5,29 1,92 7,20 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 + п п 5,12 1,61 7,91 5,85 1,87 7,6 6,00 1,40 9,0 6,0 0,98 10,2 5,04 1,00 8,60 

6 N49P30K51+ п п 5,08 1,63 7,41 5,85 1,92 7,6 5,90 1,51 9,1 5,7 1,01 10,3 5,60 0,90 9,42 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 5,21 1,62 7,87 5,72 1,80 7,9 5,65 1,61 8,9 5,8 1,01 10,0 5,87 1,09 10,11 

12 N66P60K68 5,14 1,70 7,79 5,95 2,00 7,9 5,70 1,80 9,1 5,7 1,18 10,7 4,85 1,29 8,73 

12 N99Р60К102 5,27 1,65 7,93 5,85 1,97 7,0 5,60 1,86 9,3 5,6 1,24 10,5 4,88 1,36 8,17 

12 N132P90K136 5,12 1,59 8,23 5,70 2,10 7,9 5,30 2,10 8,1 5,3 1,80 9,0 4,69 1,68 7,74 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 5,33 1,44 7,69 6,32 1,58 8,3 6,00 1,38 9,3 5,9 0,91 10,7 6,00 0,69 10,15 

24 N0Р0К0 5,42 1,38 8,66 6,17 1,52 9,4 6,35 1,10 10,3 6,0 0,95 10,4 6,80 0,87 9,50 

  5,16 1,63 7,77 5,86 1,89 7,83 5,76 1,61 9,10 5,66 1,19 10,06 5,44 1,16 8,93 

 Sx 0,04 0,05 0,12 0,07 0,06 0,17 0,09 0,10 0,16 0,08 0,09 0,15 0,17 0,10 0,27 

 V% 2,9 10,7 5,2 4,0 11,3 7,5 5,2 21,0 5,9 4,8 26,5 5,3 11,0 30,4 10,4 

 S 0,15 0,18 0,41 0,24 0,21 0,58 0,30 0,34 0,54 0,27 0,32 0,54 0,60 0,35 0,93 

 HIP05 0,13 0,16 0,36 0,21 0,19 0,52 0,27 0,30 0,49 0,24 0,28 0,48 0,54 0,32 0,83 

Примітка. п п – побічна продукція. 

 1
4
4
 



145 

 

 

Накопичення кальцію і магнію з органічної речовини в орному шарі 

ґрунту надає здатності вбирному комплексу ґрунту до підвищення вмісту 

увібраних основ. За їх втрати відбувається посилення мінералізації органічної 

речовини і міграція катіонів у нижчі шари ґрунту. 

Встановлено, що за час ведення польового досліду показник суми 

увібраних основ у процесі окультурення ґрунту повільно, але неухильно 

зростає у міру тривалості систематичного внесення добрив. 

Про поступовість процесу свідчить той факт, що за перші дві ротації 

 (упродовж 20 років) помірні фони добрив майже не впливали на зміну 

кількості увібраних основ, склавши в середньому близько 7,0–7,9 мг-екв/100 г 

ґрунту; її підвищення до 9,0 мг-екв/100 г ґрунту і вище стала очевидною лише 

після завершення  ІІІ ротації польової сівозміни, де сума увібраних основ за 

органічної системи удобрення вже досягала більше 10,0 мг-екв/100 г ґрунту, 

тоді як за суто мінеральної системи удобрення та максимальної дози 

мінеральних туків, а також за помірної органо-мінеральної системи вона 

зменшувалась і була у межах 8,0–9,0 мг-екв/100 г ґрунту в кінці V ротації [139]. 

Порівняння показників суми увібраних основ за ІV і V ротацію польової 

сівозміни вказує на поступове їх підвищення з кожною ротацією, за винятком 

мінеральної системи удобрення за максимальної дози N99Р60К102, де в кінці  

V ротації відбулось зниження цього показника до 20% порівняно з 

попередньою ротацією, тоді як за оптимального насичення органічними і 

мінеральними добривами статус суми увібраних основ утримувався на 

попередньому рівні.  

Слід відзначити, що науково-обґрунтоване і тривале ведення сівозміни 

можна розглядати як самовідновлюваний чинник, який створює умови для 

поступового підвищення увібраних основ, а показники за відновлюваної, 

помірної органо-мінеральної та органічної систем наближаються до природних 

значень, тоді як за високих навантажень штучними агрохімікатами 

спостерігається зменшення їх вмісту [140]. 
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Ключове значення двовалентних катіонів у вбирному комплексі ґрунтів 

полягає у тому, що їх вміст приводить до зміни характеристики фізико-

хімічних показників з урахуванням ходу процесів трансформації органічної 

речовини у ґрунті.  

Ці зміни є віддзеркаленням ґрунтоутворення у напрямку збереження, 

накопичення або втрати колоїдним комплексом ґрунту увібраних основ. У 

процесі застосування фізіологічно і хімічно кислих добрив відбувається 

витіснення з ГВК двовалентних катіонів і заміна їх йонами водню та алюмінію, 

що підвищує гідролітичну кислотність та змінює реакцію ґрунтового розчину у 

бік його підкислення [80]. 

Лазурським О.В. і Кардіналовською Р.І. за першу п`ятирічну ланку  

І ротації польової сівозміни [252] встановлено, що чітка диференціація за 

фізико-хімічними показниками почалась вже з другої культури польової 

сівозміни, у післядії гною і мінеральних добрив намітився зсув показників 

рНсол. і гідролітичної кислотності у бік до нейтральних значень по фону гною 

(органічна система удобрення), порівняно з контролем без добрив, а за органо-

мінеральної системи вже помітилась тенденція до їх зниження порівняно з суто 

органічною.  

Результати наших досліджень мають чітку закономірність щодо 

підкислення ґрунтового розчину за мінеральної (N99Р60К102) та насиченої 

органо-мінеральної (12 т/га гною + N132P90K136) систем удобрення до значень 

середньокислої реакції, тоді як за помірного внесення мінеральних туків орний 

шар ґрунту має слабкокислу реакцію, а за відновлюваної і органічної систем 

удобрення – наближену до нейтральної.  

Динаміка зміни реакції грунтового розчину вказує, що за ротаціями 

польової сівозміни показники рНсол. досягли нейтральних значень лише за 

органічної системи удобрення (за одинарної і подвійної дози добрив), 

починаючи вже з другої ротації (рН – 5,9-6,8). За інших систем удобрення 

показник був менше 6,0 (див. табл. 4.1). 
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Згідно встановлених нормативів [3] потреба у вапнуванні виникає за 

досягнення значень гідролітичної кислотності 1,8 мг-екв/100 г ґрунту. В досліді 

проводили  вапнування двічі за ротацію польової сівозміни один раз за 5 років у 

дозі 4 т/га (60% CaCO3) під буряки цукрові. Як правило, на другий рік після 

внесення меліоранту, відбувається помітне зниження гідролітичної кислотності, 

з поступовим її підвищенням впродовж ротації сівозміни за мінеральної 

системи удобрення і уповільнення за внесення органічних добрив з 

досягненням значень нижче     1,8 мг-екв/100 г грунту вже в ІІІ і ІV ротаціях 

польової сівозміни [103]. Наприкінці V ротації вона зросла лише за внесення 

підвищених доз мінеральних добрив за мінеральної та органо-мінеральної 

систем удобрення. Таким чином, можна зробити висновок, що застосування 

підстилкового гною і побічної продукції рослинництва позитивно впливає на 

збагачення ґрунту вбирними основами та витіснення з колоїдного комплексу 

ґрунту іонів водню та алюмінію. Якраз цей позитив безпосередньо пов'язаний з 

накопиченням у ґрунті органічної речовини, зокрема, загального гумусу. 

За тривалого внесення підстилкового гною і періодичного вапнування, а 

також за внесення гною на фоні помірних доз мінеральних добрив, гідролітична 

кислотність ґрунту знижується на 17–36%, тоді як застосування високих доз 

мінеральних добрив як окремо, так і сумісно з гноєм підвищує її в орному шарі 

ґрунту до 83% відносно контролю без добрив. 

Ефект меліорації спостерігали і за відновлюваної системи удобрення, що 

передбачає внесення низьких доз гною (6 т/га ріллі), побічної продукції 

рослинництва – соломи, гички буряків і подрібнених стебел кукурудзи – т/га на 

фоні низьких доз мінеральних туків (N33–49Р30К34–51). 

Можна вважати, що підвищення гідролітичної кислотності, яка включає в 

себе обмінну і актуальну кислотність, знижує кількість обмінних катіонів 

кальцію і магнію за рахунок витіснення їх воднем, що безпосередньо впливає 

на процеси трансформації органічної речовини ґрунту [265]. 

Одержаний фактичний матеріал із визначення показників родючості 

ґрунту може бути чітко осмислений за наявності математичного аналізу, 
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зокрема, кореляційної залежності між окремими чинниками. Амплітуда такої 

кореляції від (+1,0) до (-1,0) вказує на тісноту зв'язку в плані позитивних і 

негативних значень. За знаходження коефіцієнта кореляції у межах від  

0 до 0,333 прослідковується слабка залежність між двома показниками, 

значення 0,334-0,666 вказують на середній рівень, а від 0,667 і вище – на 

сильний зв'язок між двома чинниками. За виникнення потреби встановлення 

взаємозв'язків між багатьма ознаками одночасно кореляцію вважають 

множинною [208]. 

Фізико-хімічні показники є визначальними у відтворенні родючості 

ґрунту. За коефіцієнтами кореляційного зв'язку продуктивності із фізико-

хімічними показниками найближчими є мінеральна і відновлювана системи 

удобрення. За першу ротацію польової сівозміни коефіцієнт кореляційної 

залежності між продуктивністю і гідролітичною кислотністю був тісним і 

становив r = 0,898 і 0,967, для значень рН – 0,957 і 0,988. За п'яту ротацію 

польової сівозміни відбулась зміна цих значень у бік їх зменшення до 

середнього рівня зв’язку  (r = 0,463) для гідролітичної кислотності та низького 

(r = 0,298) для значень рН. Характерно, що за насичення системи удобрення 

агрохімікатами (органо-мінеральна система удобрення) коефіцієнт кореляції 

протягом 5-ти ротацій знаходиться у діапазоні від слабкої до тісної залежності 

(r = 0,132 : 0,781 для значень рН) і до середньої (r = 0,456 : 0,655) для 

гідролітичної кислотності і суми увібраних основ. За органічної системи 

удобрення коефіцієнти кореляції підвищувались до значень 0,997-0,999, що 

свідчить про тісний взаємозв'язок фізико-хімічних показників за внесення суто 

органічних добрив.  

За мінеральної, відновлюваної і органічної систем удобрення 

прослідковується чітка тенденція до зниження кореляційної залежності між 

продуктивністю та фізико-хімічними показниками у V ротації польової 

сівозміни відносно І ротації, що свідчить про підвищення родючості ґрунту 

(табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Коефіцієнти кореляційної залежності між фізико-хімічними показниками 

та продуктивністю (І-V) ротацій сівозміни 

Показник 

Система удобрення 

мінеральна відновлювана 
органо-

мінеральна 
органічна 

І ротація 

рHkcl -0,957 -0,988 0,132 0,999 

Hr 0,898 0,967 0,456 -0,997 

S -0,414 -0,679 0,422 0,696 

ІІ ротація 

рHkcl -0,749 -0,971 -0,488 0,660 

Hr 0,908 0,998 0,871 -0,999 

S -0,250 -0,971 0,061 0,970 

ІІІ ротація 

рHkcl 0,999 -0,678 -0,781 0,804 

Hr 0,993 0,999 0,938 0,361 

S -0,999 -0,930 -0,546 0,596 

ІVротація 

рHkcl -0,952 -0,130 -0,659 0,994 

Hr 0,619 -0,902 0,532 -0,816 

S -0,710 0,992 0,180 0,655 

Vротація 

рHkcl -0,619 -0,298 -0,655 0,966 

Hr 0,463 -0,811 0,694 -0,600 

S -0,513 -0,038 -0,478 0,486 

 

Таким чином, з підвищенням родючості ґрунту кореляційна залежність 

між фізико-хімічними показниками слабшає і знижується від тісних до середніх 

значень, як ознаки підвищення показників родючості грунту за систематичного 

застосування в системах удобрення органічних і мінеральних добрив. 

 

4.3 Трансформація у ґрунті органічної речовини 

 

Утворення гумусу – складний біохімічний процес трансформації 

мікроорганізмами рослинних і тваринних решток від простих сполук і кінцевих 
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продуктів мінералізації до утворення високомолекулярних гумусових речовин 

[224, 351]. 

Органічна частина ґрунту складається з немінералізованих органічних 

решток та низькомолекулярних і високомолекулярних продуктів їх розкладу, 

включаючи детрит і гуміни специфічної і неспецифічної природи.  

Загальний запас органічної речовини на 90% розміщений у верхньому  

0–20 см шарі ґрунту, а в шарі 0–10 см міститься до 84% біомаси живих і 

відмерлих рослин. Із загальної маси органічних решток 70–80% розкладається з 

утворенням води, СО2 і зольних елементів, решта – перетворюються у стійкі 

гумусові речовини. Близько 70% новоутворень гумусу мінералізується і лише 

30% поповнює запаси загального гумусу у ґрунті у вигляді органо-мінеральних 

комплексів [263]. 

У трансформаційному процесі ґрунтоутворення відбувається 

нагромадження лабільної органічної речовини, яка легко розкладається і 

обумовлює динаміку окислювально-відновних реакцій, визначає газовий режим 

і ступінь рухомості поживних речовин та тісно пов'язана із життєдіяльністю 

мікроорганізмів. Поряд з цим у ґрунті поступово накопичуються стійкі 

речовини, які відображають розвиток ґрунтотворних процесів та мають стійкі і 

навіть консервативні ознаки, це гумінові кислоти і гуміни, що становлять 

основу загального гумусу [22, 68, 79, 80, 202]. 

В ранніх публікаціях Лазурського О.В. [253] щодо вмісту загального 

гумусу в першій ланці І ротації польової 10-пільної сівозміни зазначається 

зниження його вмісту на контролі без добрив з 1,45 до 1,30%, тоді як за 

внесення одинарної дози гною на 5 рік ведення досліду він досягав вихідного 

рівня, а по фону N2P2K2 мав тенденцію до підвищення порівняно з контролем 

без добрив. 

В публікації Нікіфоренка Л.І. [307] встановлено, що вміст загального 

гумусу в орному шарі сірого лісового грунту коливається в залежності від 

природних умов впродовж вегетаційного періоду: без добрив на контролі в 
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1967 р. – 0,98% і 0,93% – у наступному році. Застосування гною і помірних доз 

мінеральних добрив мало стабілізаційний стан для накопичення гумусу. 

У публікаціях, які стосуються тривалого досліду, визначено, що за          

25 річного ведення польової сівозміни відбулось зниження вмісту загального 

гумусу на контролі без добрив в шарі 0-20 см з 1,45 до 0,9%. Систематичне 

внесення органічних і мінеральних добрив позитивно вплинуло на накопичення 

гумусу і в кінці третьої ротації за органічної системи удобрення його кількість 

досягла вихідного рівня [62]. 

Порівнюючи зміну вмісту загального гумусу в часі за рівнем 

навантаження засобами хімізації нами визначено основні закономірності 

процесів гумусоутворення на сірому лісовому легкосуглинковому ґрунті. 

Так, встановлено тенденцію до зниження вмісту загального гумусу в ІІ і 

ІІІ ротаціях сівозміни порівняно з І на контролі без добрив і за мінеральної 

системи удобрення (N66P60K68), підвищення його вмісту відбулось за 

відновлюваної (6 т/га гною ВРХ + N49P30K51 + пп) на 9%, органо-мінеральної 

(12 т/га гною ВРХ + N66P60K68) і помірної органічної (12 т/га гною ВРХ) на 14% 

та насиченої органічної системи удобрення (24 т/га гною ВРХ) – на 19%. 

Систематичне застосування органічних і мінеральних добрив як окремо, 

так і сумісно в ІV ротації привело до підвищення вмісту загального гумусу на 

26-36%, а в V ротації  на 45-55% порівняно з І ротацією окрім суто мінеральної 

системи, де цей показник був удвічі меншим і становив 28% (рис.4.1). 

Таким чином, визначено, що значне зниження вмісту органічної 

речовини в сірому лісовому ґрунті інтенсивної десятипільної зерно-бурякової 

сівозміни відбувається за І і ІІ ротації навіть за застосування добрив. З часом ці 

процеси уповільнюються і стабілізуються. Розширене відтворення родючості 

ґрунту за показниками вмісту гумусу можливо отримати починаючи за 30-50 

річного використання агрогрунтів за систематичного застосування органічних і 

мінеральних добрив.  
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 Рис. 4.1 Порівняльна характеристика запасів гумусу орного шару сірого 

лісового грунту за ротаціями польової сівозміни, 1961-2010 рр.:   

1 - без добрив (контроль); 5 – 6 т/га гною+ N49P30K51+п п; 11 - N66Р60К68; 12 

– 12 т/га гною + N66Р60К68; 18 - 24 т/га гною 

 

 На завершення V ротації польової сівозміни, аналізуючи показники 

родючості, нами встановлено, що за насиченої мінеральної системи вміст 

загального гумусу становив 1,35%, а на контролі (без добрив) –  

1,05% із зниженням за цей час, відповідно на 7,0 і 17,3%. Його вміст підвищувався 

у міру залучення у систему удобрення органічної речовини: за відновлюваної 

системи – до 1,65%, за помірної органо-мінеральної – до 1,77% і органічної – до 

1,88% або у перерахунку на запаси у 0-20 см шарі ґрунту відповідно становив – 

41,6; 47,8; і 50,8 т/га. Вміст загального гумусу під просапними і зерновими 

культурами мав меншу залежність від виду рослинного покриву і більшу – від 

системи удобрення (табл. 4.3) 

 

Вихідний вміст 

39,6 
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Таблиця 4.3  

Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на вміст 

загального гумусу у сірому лісовому ґрунті, ДПДГ «Чабани» 

 У відсотках 

Удобрення на 1 га 

ріллі 

Ротація 

І ІІ ІІІ  IV  V  

Рік 

гній, т NРК, кг 
1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010  

Без добрив 

(контроль) 
1,03 1,08 1,06 1,09 1,05 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 1,08 1,10 1,16 1,26 1,30 

– N66P60K68 1,20 1,17 1,16 1,44 1,54 

– N99Р60К102 1,08 1,17 1,10 1,32 1,40 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 + п п  1,08 1,15 1,12 1,45 1,60 

6 N49P30K51+п п 1,13 1,15 1,19 1,46 1,65 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 1,17 1,18 1,28 1,49 1,60 

12 N66P60K68 1,21 1,30 1,32 1,53 1,77 

12 N99Р60К102 1,28 1,42 1,36 1,59 1,75 

12 N132P90K136 1,21 1,31 1,28 1,50 1,80 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 1,13 1,17 1,29 1,42 1,70 

24 N0Р0К0 1,21 1,40 1,44 1,65 1,88 

 HIP05 0,07 0,10 0,10 0,14 0,21 

Примітка. Побічну продукцію вносили з 1994 р. Вихідний вміст загального гумусу в 

1961 р. становив – 1,45 %. 

   

За 50-річний період досліджень найкращі умови для накопичення гумусу 

в орному шарі ґрунту склались за органічної системи удобрення, де його вміст 

у кінці V ротації польової сівозміни виявився найвищим і досяг 1,88%, що на 

29% перевищувало вихідний вміст і на 22% – вміст за мінеральної системи 

удобрення – 1,54%. 

За внесення помірних доз туків за органо-мінеральної і відновлюваної 

систем удобрення відбулось підвищення вмісту гумусу відповідно на 14 і 22% 

відносно вихідного рівня. Таке збільшення його вмісту відбулось завдяки 
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систематичному застосуванню мінеральних і, особливо, органічних добрив, з 

якими в грунт надходять не тільки необхідні для рослин елементи живлення, а 

вже готові складні органо-мінеральні сполуки, що утворились під час 

біоконверсії гною ВРХ. 

 Порівнюючи вплив тривалого застосування добрив на зміну запасів 

загального гумусу у шарі 0-20 см І і V ротацій органо-мінеральної (194 кг NPK 

+ 12 т/га гною) і органічної (24 т/га) систем удобрення відбулось накопичення 

органічної речовини у відсотковому відношенні відповідно на 32 і 55% або на 

15,1 і  18,1 т/га (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 Вплив тривалого застосування добрив в сівозміні на зміну запасів 

органічної речовини (шар 0-20 см) сірого лісового ґрунту за ротаціями: 

1 - без добрив (контроль); 11 - N66Р60К68; 12 -12 т/га гною + N66Р60К68;  

18 - 24 т/га гною 

 

Систематичне застосування у польовій сівозміні органічних і мінеральних 

добрив є джерелом підвищення загального гумусу до тих пір, поки критична 

39,2 

Вихідний вміст 
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маса останніх і, перш за все азотних, не порушує природних процесів 

мінералізації органічної речовини, внаслідок чого мінералізуються не тільки 

органічні рештки, а й частина загального гумусу переходить у лабільні форми. 

Речовини, які найбільш характеризують особливості ґрунту на цей час і його 

конкретний біохімічний стан вважають рухомими (лабільними) органічними 

речовинами. Вони в першу чергу використовуються ґрунтовими 

мікроорганізмами та є енергетичним матеріалом і найближчим резервом 

мінерального живлення рослин. Це найбільш молоді форми гумусу, що тісно 

пов’язані з мінеральною частиною ґрунту, швидко трансформуються і 

звільняють азот для рослин [267]. 

У ланці польової сівозміни V ротації (2006-2010 рр.) встановлено, що 

середній вміст лабільної органічної речовини на контролі без добрив був на 

рівні 0,177 %, що в перерахунку на запаси в орному шарі ґрунту не перевищує 

4,8 т/га або 14,8% по відношенню до загального вмісту гумусу у ґрунті. 

За відновлюваної і органічної систем удобрення створюється 

найощадніший режим для трансформації органічної речовини у лабільні форми, 

що не перевищує 11% від вмісту загального гумусу, тоді як за підвищення дози 

азоту (N132) у складі мінеральних туків за органо-мінеральної системи 

удобрення лабільні форми збільшувались майже удвічі по відношенню до 

контролю і у 1,7 раза - за відновлюваної системи удобрення (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Вплив систематичного застосування добрив на вміст лабільної органічної 

речовини під культурами ланки сівозміни в шарі ґрунту 0–20 см 

Удобрення на 1 га 
Конюшина, 

2005–2007 рр. 

Пшениця озима, 

2006–2008 рр. 

Буряки 

цукрові, 

2007– 

2009 рр. 

У середньому 

за ланку 

сівозміни 

гній, т NPK, кг % т/га % т/га % т/га % т/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Без добрив (контроль) 

 
0,236 6,37 0,138 3,73 0,158 4,27 0,177 4,8 

Мінеральна система удобрення 

– N99Р60К102 0,318 8,59 0,185 4,99 0,195 5,27 0,233 6,3 
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Продовж. табл. 4.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відновлювана система удобрення 

6 N49P30K51+п.п. 0,259 6,99 0,148 4,00 0,179 4,83 0,195 5,3 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N99Р60К102 0,392 10,60 0,262 7,07 0,282 7,61 0,312 8,4 

12 N132P90K136 0,472 12,74 0,259 6,99 0,279 7,53 0,337 9,1 

Органічна система удобрення 

12 N0P0K0 0,206 5,56 0,114 3,08 0,197 5,32 0,172 4,7 

24 N0P0K0 0,292 7,88 0,167 4,51 0,187 5,05 0,215 5,8 

  0,311  0,182  0,211  0,234  

 Sx 0,035  0,022  0,019  0,025  

 S 0,093  0,058  0,049  0,065  

 HIP05 0,122  0,076  0,064  0,086  

Примітка. Вихідний вміст гумусу становив 1,45%, рослинні рештки вносили з 1994 р. 

  

Лабільні форми переважали і за максимального застосування мінеральних 

добрив і становили близько 14% від загального вмісту гумусу, тоді як за 

ощадних помірних доз – не перевищували 9%. 

Установлено, що з посиленням навантажень добривами на одиницю 

сівозмінної площі зростає рухомість (лабільність) органічної речовини ґрунту та її 

частка в загальному запасі гумусу. Під культурами суцільного посіву вміст 

лабільної органічної речовини за мінеральної системи удобрення, порівняно з 

відновлюваною, був на 25% вищим, а під просапними культурами за цієї системи 

підвищувався на 15% порівняно з зерновими колосовими і зростав на 40% за 

внесення високих доз мінеральних добрив.  

Важливими показниками, які характеризують гумусний стан ґрунту, є 

його запаси в орному шарі, збагаченність азотом (відношення С : N), ступінь 

гуміфікації органічної речовини і тип гумусу. 

За результатами одержаних досліджень, ступінь гуміфікації органічної 

речовини був середнім, що відповідає генезису сірого лісового грунту. 

Вважається, що оптимальне співвідношення гумінових і фульвокислот є одним 

із стабілізуючих показників, який свідчить про характер та спрямованість 
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процесу гумусоутворення. Визначено можливі зміни їх співвідношеннь під 

впливом різних навантаженнь добривами. За зростаючих доз мінеральних 

добрив, перевага зміщується у бік накопичення фульвокислот і лише за 

застосування гною і побічної продукції рослинництва фракції гумінових кислот 

помітно збільшуються.  

За внесення гною у великих дозах (24 т/га) – значно зростає ступінь 

гуміфікації, тип гумусу змінюється на гуматний, але при цьому відбувається 

зменшення частки лабільної органічної речовини в ґрунті по відношенню до 

інших систем удобрення, де мінеральні і органічні добрива застосовують 

сумісно (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Вплив тривалого застосування добрив на груповий склад гумусу орного  

(0-20 см) шару сірого лісового ґрунту, середнє за 2006 – 2010 рр. 

Внесено добрив 

на 1 га сівозмінної 

площі 

Вміст в ґрунті, % 

Співвід 

ношення 

Сгк : Сфк 

Ступінь 

гуміфі-

кації 

Загаль- 

ний 

азот 

С/N 

Вуглець 

гумінових 

кислот 

Вуглець 

фульво 

кислот гній, т NPK, кг 

Без добрив (контроль) 0,065 10,7 0,10 0,12 0,8 14,0 

Мінеральна система удобрення 

0 N66P60K68 0,077 11,6 0,14 0,12 1,2 15,7 

Органо-мінеральна система удобрення 

6 N49P30K51 + п п 0,083 11,5 0,22 0,12 1,8 23,0 

12 N66P60K68 0,089 11,5 0,26 0,13 2,0 25,0 

Органічна система удобрення 

24 N0P0K0 0,092 11,8 0,32 0,13 2,5 29,0 

НІР 05   0,02 0,01   

 

За ведення польової сівозміни співвідношення Сгк : Сфк із завершенням 

V ротації на контролі без добрив звузилось з 1,3 до 0,8, за мінеральної системи 

удобрення залишилось без змін, а за сумісного внесення помірних доз добрив 

розширилось від 1,2 до 2,0, за органічної системи удобрення до 2,5, що свідчить 
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про чіткий хід фульватно-гуматного процесу гумусоутворення у польовому 

досліді [420].  

Застосування гною в дозі 24 т/га сівозмінної площі  за органічної системи 

удобрення підвищило в складі гумусу відносний вміст гумінових кислот і 

розширило відношення Сгк : Сфк, що свідчить про утворення досить 

стабільних глибоко-гуміфікованих гумусових речовин, внаслідок чого 

підвищується окультуреність ґрунту.  

Зміна співвідношення Сгк : Сфк за профілем ґрунту вказує на його 

розширення в орному порівняно з нижчими шарами. 

Останні характеризуються кращою аерацією, різноманітнішою 

мікрофлорою, в цьому шарі знаходиться основна маса коренів рослин і тому 

процеси мінералізації проходять інтенсивніше. Визначено зменшення кількості 

фульвокислот у підорному шарі, що, на нашу думку, пов’язане з генетичними 

особливостями сірого лісового ґрунту. Гумусові речовини, які не зв’язуються 

ґрунтовими катіонами, значно легше вимиваються з підорного, ніж із орного 

шару ґрунту. Із збільшенням глибини відбувається звуження співвідношення 

Сгк : Сфк у зв’язку зі зменшенням кількості гумінових кислот і підвищення 

частки фульвокислот. Збагачення гумусу азотом змінювалось залежно від 

насиченості сівозміни мінеральними добривами.  

Таким чином, нашими дослідженнями визначено, що систематичне 

застосування мінеральних добрив безпосередньо впливає на груповий склад 

гумусу, змінюючи рівновагу у бік накопичення фульвокислот, а внесення їх 

разом з гноєм ВРХ збагачувало гумус фракціями гумінових кислот. 

При цьому якість гумусу поліпшувалась, тип гумусоутворення набував 

гуматного за органічної системи удобрення – (24 т гною на 1 га сівозмінної 

площі), у складі гумусу збільшувався відносний уміст вуглецю, розширювалась 

співвідношення СГК : СФК, збільшувався ступінь гуміфікації, що сприяло 

підвищенню рівня окультуреності сірого лісового грунту. 

Проведений математичний аналіз свідчить про пряму тісну кореляційну 

залежність між такими показниками як гідролітична кислотність, 
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гідролізований азот та обмінний калій (r = 0,950 : 0,998). Кореляція між 

гумусом і рухомим фосфором за мінеральної системи удобрення виявилась 

оберненою за І і V ротації r = -0,238 : -0,998, що пов'язано з  мінералізацією 

органічної речовини, адже саме за мінеральної системи удобрення  відбулось 

найбільше падіння вмісту загального гумусу (до 1,3%). За інших систем 

удобрення визначено тісну пряму кореляційну залежність між гумусом і 

рухомим фосфором, де у І і V ротації польової сівозміни r = 0,950 : 0,930, що 

свідчить про сприятливі умови для гумусоутворення впродовж п’яти ротацій 

польової сівозміни.  

Кореляційна залежність між гумусом і фізико-хімічними показниками 

впродовж V ротацій змінювалась від слабкого до середнього та високого рівня 

(табл. 4.6). Для значень Нг вона є тісною особливо для відновлюваної і 

органічної систем удобрення (r = 0,982 і -0,982) у І ротацію з помітним 

зниженням у V ротацію польової сівозміни (r = -0,803 : -0,744). Між гумусом і 

сумою увібраних основ існує переважно обернена кореляційна залежність.  

Отже, найважливішою ланкою у відтворенні загального гумусу у ґрунті є, 

власне, трансформація його фізико-хімічних показників, що підтверджуються 

кореляційним аналізом за показниками 5-ти ротацій польової сівозміни       

(див. табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Коефіцієнти кореляційної залежності між гумусом і гідролітичною 

кислотністю та сумою увібраних основ, 1961-2010 рр. 

Показник 

Система удобрення 

мінеральна відновлювана 
органо-

мінеральна 
органічна 

1 2 3 4 5 

І ротація 

Нг 0,937 0,982 0,456 -0,982 

S -0,350 -0,728 0,391 0,777 

ІІ ротація 

Нг 0,953 0,983 0,835 0,946 

S -0,616 -0,999 -0,406 -0,993 
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Продовж. табл. 4.6 
 

1 2 3 4 5 

ІІІ ротація 

Нг 0,979 0,935 0,868 0,369 

S -0,961 -0,749 -0,394 0,589 

IV ротація 

Нг 0,360 -0,965 0,265 -0,813 

S -0,412 0,952 0,149 0,651 

V ротація 

Нг 0,240 -0,803 0,697 -0,744 

S -0,386 -0,051 -0,423 0,646 

 

Результати кореляційного аналізу агрохімічних показників, які отримані 

за мінеральної системи удобрення, вказують на поступове зростання сили 

зв'язку гумусу із гідролітичною кислотністю до ІІІ ротації включно                     

від r = 0,937 до r = 0,979. Вже за IV i V ротацій польової сівозміни коефіцієнти 

кореляції були помітно нижчими і відповідали середньому (r = 0,360) та 

низькому (r = 0,240) рівням зв'язку.  

Характерно, що коефіцієнти кореляції між гумусом і гідролітичною 

кислотністю за відновлюваної і органічної систем удобрення були у межах 

одного рівня зв'язку, а за сумою увібраних основ протягом 5-ти ротацій за 

відновлюваної системи удобрення коефіцієнт наближався до нульового 

значення (r = 0,051), тоді як за мінеральної і органо-мінеральної він набув 

значень середньої, що свідчить про урівноваження процесу гумусоутворення 

саме за цією системою удобрення. 

Кореляційна залежність між вмістом гумусу у грунті і продуктивністю 

польової сівозміни вказує на прямий і тісний зв'язок між цими показниками. 

При цьому найближчим до одиниці виявився коефіцієнт кореляції впродовж      

п`яти ротацій за відновлюваної і органічної систем удобрення (r = 0,999). За 

мінеральної системи удобрення у ІІ ротації коефіцієнт кореляції мав тенденцію 

до пониження (r = 0,790) із наближенням до одиниці (r = 0,956) у V ротації 

польової сівозміни. Зазначені тісні кореляційні залежності сформовано завдяки 
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поступовому підвищенню вмісту загального гумусу і продуктивності сівозміни 

протягом 50-ти років за відновлюваної, органо-мінеральної і органічної систем 

удобрення. Отже, за відновлюваної системи удобрення у V ротації внаслідок 

подальшого окультурення грунту, коефіцієнт кореляції між гумусом і 

продуктивністю сівозміни був найтіснішим (r = 0,999) (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Коефіцієнти кореляційної залежності між вмістом гумусу у грунті і 

продуктивністю польової сівозміни за різних систем удобрення,  

1961-2010 рр. 

Система удобрення 

Ротація сівозміни 

І ІІ ІІІ ІV V 

рік 

1961-

1970 

1971-

1980 

1980-

1990 

1991-

2000 

2001-

2010 

Мінеральна (N66Р60К68) 0,899 0,790 0,949 0,909 0,956 

Відновлювана (N49Р30К51+п п) 0,998 0,971 0,940 0,984 0,999 

Органо-мінеральна (12 т/га 

гною ВРХ + N66Р60К68) 
0,924 0,879 0,982 0,932 0,991 

Органічна (24 т/га гною ВРХ) 
0,993 0,935 0,999 0,999 0,981 

 

4.4 Азотний режим ґрунту 

 

Трансформація засвійних рослиною сполук азоту у ґрунті відбувається 

упродовж одного вегетаційного періоду – вони споживаються рослиною, 

вимиваються у нижчі шари ґрунту, денітрифікуються. Вміст гідролізованого 

азоту піддається сезонним коливанням – у посушливі вегетаційні періоди 

помітна тенденція до його підвищення на 3–10 мг/кг ґрунту, що пов'язано з 

умовами трансформації органічної речовини. Відбувається таке ж підвищення 

цієї форми азоту і в кінці вегетаційного періоду за внесення зростаючих доз 

добрив. За максимального удобрення (12 т/га гною + N3Р2К3) вміст 
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гідролізованого азоту становив 69 мг/кг грунту, а за помірних доз (N2Р2К2) він 

був на 2,5% вищим, середній його вміст на контролі становив 50 мг/кг ґрунту. 

За відновлюваної системи вміст цієї форми азоту був на 36% вищим порівняно 

з контролем без добрив, за помірної органо-мінеральної – на 41% (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Вплив тривалого застосування добрив на вміст різних форм азоту у сірому 

лісовому ґрунті, шар 0–20 см, середнє за 2000–2002 рр. 

У міліграмах на кілограм 

Удобрення на 1 га 
Загальний 

азот 

Гідролізований 

азот 

Нітратний 

азот 

Нітрифіка-

ційна 

здатність 

грунту 
гній, т NPK, кг 

Без добрив (контроль) 550 50 1,1 12,8 

Мінеральна система удобрення 

 N33Р30К34 718 63 1,7 14,0 

 N66P60K68 748 68 2,4 17,4 

 N99Р60К102 750 69 2,9 19,5 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 +п п 720 65 1,9 17,4 

6 N49P30K51 +п п 735 68 2,0 19,0 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 725 67 2,2 19,5 

12 N66P60K68 801 70 3,1 21,9 

12 N99Р60К102 822 71 3,9 27,5 

12 N132P90K136 852 69 4,4 21,9 

Органічна система удобрення 

12 N0P0K0 710 67 2,2 17,4 

24 N0P0K0 784 70 3,8 27,5 

  743 67 2,6 19,7 
 Sx 22 2 0,3 1,3 
 S 76 6 1,0 4,6 
 HIP05 68 5 0,9 4,1 

Примітка. Вихідний вміст загального азоту 710 мг/кг ґрунту, рослинні рештки 

вносили з 1994 р. 
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Найменшим змінам підлягає трансформація гідролізованого азоту, адже 

поновлення ґрунту засвійними речовинами азотних сполук відбувається 

щороку у зв'язку з їх високою мобільністю (винос рослинами, вимивання, 

денітрифікація), тому невикористаний рослинами азот за максимального 

внесення мінеральних добрив можна оцінювати як потенційне джерело 

нітратного забруднення навколишнього середовища внаслідок вимивання його 

в нижчі шари ґрунту [315]. 

Ретроспективний аналіз публікацій за вмістом азоту загального показує, 

що його вміст без застосування добрив у польовій сівозміні неухильно 

зменшується. За вихідного вмісту в 1961 р. – 710 мг/кг грунту, через 5 років за 

даними О.В. Лазурського він становив в орному шарі (0-20 см)  – 608 мг/кг 

[253], через 34 роки за публікацією Е.Г. Дегодюка із співавторами – 640 мг/кг. 

В той же час за стабільного внесення органічних і мінеральних добрив в 

помірних дозах його вміст досягав 800 і більше мг/кг грунту. 

Середні дані за 3 роки наших досліджень, проведених у тривалому 

досліді в 2000–2002 рр., показали, що у V ротації вміст загального азоту досягав 

оптимальних величин за внесення побічної продукції рослинництва і помірних 

доз мінеральних туків на фоні 6 т/га гною, становлячи при цьому 720–735 мг/кг 

ґрунту. Застосування їх у високих дозах підвищувало азотний фонд ґрунту на 

18% порівняно з відновлюваною системою та 55% – до контролю без добрив і 

досягло 852 мг/кг, що свідчить про можливість непродуктивних втрат азоту 

внаслідок денітрифікації і вимивання NO3
–, адже нітрифікаційна здатність на 

вищих фонах зросла на 26–58% порівняно з варіантами, де застосовували для 

удобрення побічну продукцію рослинництва. Вміст нітратного азоту майже 

вдвічі перевищував оптимальні значення саме на високих фонах мінерального 

удобрення. 

Вміст загального азоту у ґрунті визначається його сполуками як у 

мінералізованій частині, так і в органічній речовині, що нагромаджується з 

пожнивними і кореневими рештками. Тривале застосування добрив у  

10-пільній польовій сівозміні протягом п’яти ротацій є достатнім терміном, 
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впродовж якого відбуваються зміни в азотному фонді ґрунту, які узгоджуються 

з його гумусним станом, оскільки в органічних сполуках ґрунту зв’язано 

близько 90% азоту. Саме від якісного складу органічної речовини ґрунту 

залежать спрямованість процесів його трансформації, межі мобілізації і 

використання ґрунтового азоту. 

До закладання досліду в орному (0-20 см) шарі сірого лісового ґрунту 

дослідної ділянки містилось у середньому 710 мг/кг загального азоту, з вмістом 

у його складі гідролізованої форми – 53,5 мг/кг (див. табл. 4.8). Проведене нами 

узагальнення показало, що упродовж І ротації відбулось підвищення загального 

азоту в орному шарі ґрунту за всіх рівнів застосування добрив, винятком є 

мінеральна система удобрення з одинарною дозою (N33P30K34), де вміст 

загального азоту наближався до рівня контролю без добрив (630 мг/кг ґрунту). 

За інших рівнів удобрення на помірних фонах NPK і за органічної системи      

(24 т гною ВРХ на 1 га ріллі) він підвищувався до 780 мг/кг ґрунту або ж до      

9%, за високих доз NPK – до 19% порівняно з вихідним вмістом (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Вплив тривалого внесення добрив у польовій сівозміні на вміст загального 

азоту в орному (0–20 см) шарі сірого лісового ґрунту, ДПДГ «Чабани» 

Удобрення на 1 га ріллі 
Ротації 

І ІІ ІІІ IV V 

Гній, т NРК, кг 

Рік 

1961–

1970  

1971–

1980  

1981–

1990  

1991–

2000  

2001–

2010  

вміст загального азоту, мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Без добрив (контроль) 630 600 640 550 520 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 650 620 660 710 650 

– N66P60K68 770 680 720 750 770 

– N99Р60К102 780 670 – 750 700 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 +п п 740 620 – 720 800 

6 N49P30K51 + п п 720 670 – 740 830 
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Продовж. табл. 4.9 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 720 650 720 710 850 

24 N0Р0К0 780 750 800 780 940 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 670 670 740 720 800 

12 N66P60K68 770 700 750 800 860 

12 N99Р60К102 840 700 770 820 880 

12 N132P90K136 710 730 840 850 900 

 730 670 740 740 790 

Sx 18 13 18 22 34 

V% 8,3 6,7 8,5 10,2 14,9 

S 61 45 63 75 118 

HIP05 50 40 60 70 110 
 

 Характерною особливістю наступної ІІ ротації польової сівозміни є 

тотальне зниження вмісту загального азоту за будь-якої системи удобрення: за 

мінеральної – на 13%, органічної – на 8%, органо-мінеральної за помірних доз 

добрив – на 6%, відносно вихідного рівня.  

Певний стабілізаційний момент настав у ІІІ ротації польової сівозміни, 

коли на окремих системах удобрення, таких як органічна і помірна органо-

мінеральна було досягнуто значень показників вмісту загального азоту кінця І 

ротації, а за високих навантажень (12 т/га гною + N4P3K4) азотний фонд 

підвищився на 15%. У IV ротації у більшості випадків досягнуто початкового 

рівня, а порівняно з ІІІ ротацією за інтенсивного удобрення вміст загального 

азоту підвищився на 6% (див. табл. 4.9). 

Систематичне застосування добрив у сівозміні впродовж 50-ти років 

сприяло поступовому збільшенню азоту по відношенню до контролю (без 

добрив) та до вихідного вмісту. Тривале вирощування культур без застосування 

добрив, в V ротації, навпаки, призвело до зниження запасів загального азоту 

ґрунту порівняно з вихідним вмістом. Його кількість на контролі без добрив 

знизилась до 520 мг/кг, що ймовірно відбулось за рахунок інтенсивного 

використання рухомих і доступних для живлення рослин сполук азоту. 
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Внесення 12 т підстилкового гною в сівозміні підвищило вміст загального 

азоту на 140 мг/кг або 19% порівняно з вихідним значенням (710 мг/кг), 

збільшення дози гною вдвічі (24 т/га) сприяло підвищенню вмісту Nзаг.  

на 230 мг/кг або 32% (рис. 4.3). 

 

 
 Рис. 4.3 Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на 

вміст загального азоту в орному шарі (0-20 см) сірого лісового ґрунту, середнє 

за 2008-2010 рр. (V ротація): 

  1 – без добрив (контроль); 5 – 6 т/га гною+ N49P30K51+п п; 11 – N66Р60К68;  

12 – 12 т/га гною + N66Р60К68; 18 – 24 т/га гною 

 

Важливим показником ґрунтоутворення у часі є трансформація 

найближчого резерву мінерального живлення рослин – гідролізованого азоту.  

 Наведений в табл. 4.9 математичний аналіз вказує на середньостатистичне 

зростання вмісту загального азоту від 730 до 790 мг/кг грунту по всьому 

досліду, порівняно з незначним підвищенням коефіцієнта варіації (7-15%). 

 Різниця у накопиченні загального азоту за органічної, органо-мінеральної 

і відновлюваної систем удобрення була неістотною, тобто не перевищувала 

НІР. Встановлено достовірність відмінності між цими системами удобрення, а 

також, мінеральною і контролем. 
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У публікаціях, проведених за результатами досліду визначено, що вміст 

загального азоту під впливом добрив змінюється дуже повільно [307]. Це 

підтверджується і нашими даними. За вмісту на контролі (без добрив) 60 мг/кг 

грунту за різних систем удобрення він підвищувався на 20-30 мг/кг [103].  

За проведеними дослідженнями в 2008-2010 рр. встановлено, що без 

застосування добрив вміст гідролізованого азоту під житом озимим знизився до 

49 мг/кг, а за відновлюваної системи удобрення підвищився до 108, а органо-

мінеральної за помірних доз NPK – до 127 мг/кг [120]. 

Порівняно з контролем (без добрив) у першій ротації польової сівозміни 

відбулося незначне нагромадження гідролізованого азоту, вміст якого на 

контролі (без добрив) становив 86 мг/кг, а на решті варіантів з добривами –     

98-104 мг/кг, перебуваючи у межах середньої забезпеченості (рис. 4.4).  

 

Рис 4.4 Вплив тривалого внесення добрив у польовій сівозміні на вміст 

гідролізованого азоту, в орному (0–20 см) шарі сірого лісового ґрунту, ДПДГ 

«Чабани»: 

  1 – без добрив (контроль); 11 – N66Р60К68; 5 – N49Р30К51 + 6 т/га гною + 

побічна продукція рослинництва; 18 – 24 т/га гною; 12 – N66Р60К68 + 12 т/га гною. 

Варіант удобрення: 
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Вміст гідролізованого азоту в орному (0-20 см) його шарі за 

середньостатистичними даними досліду у першій ротації сівозміни становив    

96 мг/кг, а впродовж наступних двох ротацій знизився до 57 мг/кг з 

підвищенням у ІІІ ротації до 67 мг/кг і у V ротації до 81 мг/кг. При цьому 

варіювання показників вмісту азоту за ротаціями сівозмінами змінювалось від 

незначного до середнього рівня. Різниця у накопиченні гідролізованого азоту 

між системами удобрення у більшості випадків перевищувала НІР. 

За ротаціями сівозміни, як і за вмісту загального азоту, встановлено у  

ІІ ротації польової сівозміни різке зменшення гідролізованого азоту у 1,5- 

1,8 раза порівняно з І ротацією. У ІV ротації відбулось підвищення вмісту Nгідр. 

до 20% порівняно з другою і зменшення до 40% порівняно з І ротацією. На 

період завершення V ротації сівозміни визначено, що рівновага його вмісту 

зміщувалась у бік підвищення навантаження мінеральними добривами до      

261 кг/га NPK як окремо, так і по фону гною (див. табл. 4.10).  

За тривалого внесення у сівозміні на сірому лісовому ґрунті помірних 

доз гною і мінеральних добрив на його фоні вміст гідролізованого азоту в 

орному  (0–20 см) шарі становив 74-91 мг/кг ґрунту. Подальше збільшення дози 

мінеральних добрив (360 кг NPK) не сприяло підвищенню цього показника, 

залишаючи його на рівні 89 мг/кг. На контролі (без добрив) вміст був 

найнижчим, що зумовлено відчуженням сільськогосподарськими культурами 

без поповнення азотного фонду додатковими надходженнями. 

Накопичення вмісту гідролізованого азоту вказує на чітку закономірність 

його стабілізації на більш низькому рівні порівняно з попередніми ротаціями. 

Показники за перше десятиріччя так і не були досягнуті в наступні роки. 

Тренди математичної залежності від кількості внесених добрив свідчать про 

поступове нарощування цієї форми азоту, але на рівні, характерному для 

певного часу. 
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4.5 Фосфатний режим ґрунту 

 

Систематичне внесення фосфорних добрив створює умови для 

стабільного підвищення вмісту рухомих форм фосфору в орному шарі ґрунту 

[153, 203, 209, 250]. Ступінь насичення основами на удобрених варіантах 

досліду становить близько 88 % і є цілком достатнім для трансформації сполук 

фосфору в одновалентні і двовалентні солі, які є джерелом безпосереднього 

фосфатного живлення рослин, що підтверджується попередніми публікаціями 

по тривалому досліді. За вихідного вмісту валового фосфору 630 мг/кг грунту 

за 5 років ведення досліду на контролі без добрив за даними О.В. Лазурського, 

його вміст на контролі без добрив знизився до 592 мг/кг грунту, а за сумісного 

застосування 1 дози гною + N2Р2К2 він підвищувався до 742 мг/кг [253]. За 

даними С.П. Гордецької, за першу ротацію польової сівозміни відбулось 

підвищення загального фосфору до контролю без добрив за мінеральної 

системи удобрення (N2Р2К2) на 115 кг/га, а за органо-мінеральної системи 

удобрення (гній 12 т/га + N2Р2К2) – до 151 кг/га [78]. Подібні закономірності 

відмічено і в публікації Л.І. Нікіфоренка, де стверджкється, що за внесення 

одних органічних добрив порівняно з мінеральною системою удобрення 

(N2Р2К2) концентрація фосфору у слабкосольовій витяжці була меншою і в той 

же час, найбільше накопичення ІІІ груп фосфатів відбулось за мінеральної 

системи удобрення [308]. За тридцятипʹятирічний термін ведення досліду вміст 

загального фосфору на контролі (без добрив) знизився порівняно з вихідним 

вмістом на 9%, а за оптимальної дози добрив (гній 12 т/га + N2Р2К2) підвищився 

на 46% [103].  

Ретроспективний аналіз публікацій О.В. Лазурського по тривалому 

досліду вказує, що систематичне внесення добрив вже з першої ланки І ротації 

польової сівозміни істотно впливало на фонд рухомого фосфору в орному шарі 

грунту. Порівняно з вихідним вмістом (51,0 мг/кг грунту) його вміст за рахунок 

сівозмінного чинника і вапнування підвищився в кінці вегетації кукурудзи на 

25%, а по фону 1 дози гною + N1Р1К1 – на 92% [252]. За 3,5 ротацій польової 
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сівозміни вміст рухомого фосфору на контролі без добрив підвищився на 31%, 

а за оптимальної органо-мінеральної системи удобрення – в 4,5 раза [103]. 

Систематичне окультурення ґрунту під впливом добрив найістотніше 

вплинуло на фосфатний фонд орного шару ґрунту. За вихідного вмісту рухомих 

форм фосфору 51,0 мг/кг у зразках, відібраних перед закладанням досліду у  

1961 р., тільки за рахунок сівозмінного чинника впродовж 4 ротацій їх вміст 

підвищився до значень середньої забезпеченості і становив 84,0 мг/кг. За внесення 

помірних доз мінеральних добрив по фону 12 т/га гною вміст рухомого Р2О5 

підвищувався до 127 мг/кг і за високих – перевищував 220 мг/кг, що відповідає 

градації високої забезпеченості фосфором. За відновлюваної і органічної систем 

удобрення відмічено підвищення вмісту P2O5 в межах 82–165 мг/кг (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Вплив систематичного застосування добрив у польовій сівозміні на 

фосфатний режим орного (0–20 см) шару сірого лісового ґрунту, 

ДПДГ «Чабани 

Удобрення на 1 га 
Валовий вміст 

фосфору, 
мг/кг 

Рухомий фосфор 
за Чириковим, 

мг/кг 

Ступінь рухомості, 
мг Р2О5 в л 

гній, т NPK, кг 

рік 

1980 –

1982 

2000–

2002 

1980–

1982 

2000–

2002 

1980–

1982 

2000–

2002 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Без добрив (контроль) 

 

590 540 46 70 0,01 0,06 

Мінеральна система удобрення 

 N33Р30К34 660 700 63 90 0,03 0,20 

 N66P60K68 880 970 118 160 0,09 0,50 

 N99Р60К102 740 990 74 131 0,03 0,45 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 700 880 96 127 0,05 0,30 

12 N66P60K68 890 1060 133 175 0,13 0,59 

12 N99Р60К102 880 1090 122 184 0,13 0,61 

12 N132P90K136 960 1130 134 220 0,14 0,99 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 620 770 69 82 0,02 0,13 

24 N0Р0К0 750 930 87 165 0,03 0,28 
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Продовж. табл. 4.10 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вихідний вміст (1961 р.) 630 51 - 

X  750 920 90 140 0,07 0,41 

Sx 40 50 10 15 0,02 0,09 

V% 17,0 18,2 36,5 34,9 77,7 67,5 

S 130 170 33 49 0,05 0,28 

HIP05 120 170 31 49 0,05 0,28 
  

За 50-річний термін проведення досліджень вміст різних форм фосфору 

досяг високих значень і його підвищення було прямо пропорційним внесеному 

з органічними і мінеральними добривами фосфору. Порівняно з контролем без 

добрив у ІІІ ротації сівозміни вміст загального фосфору за низьких доз добрив 

збільшився на 12%, середніх і підвищених – у 1,49 раза, високих – у 1,63 раза. 

Через 10 років, після завершення IV ротації польової сівозміни вміст валового 

фосфору на контролі без добрив підвищився на 8%, на низьких фонах добрив 

на 6%, середніх – на 19% і високих – на 18%. 

За цей час підвищився і фонд рухомих фосфатів (за Чириковим)  

на 30–50%, що свідчить про поповнення орного шару тією групою, яка 

забезпечує оптимальні рівні фосфатного живлення рослин. При цьому 

відбувається і підвищення рівня їх рухомості, яка в 1980–1982 pp. становила 

0,01–0,14 мг/л, а в 2000–2002 pp. – 0,2–0,99 мг/л (див. табл. 4.10). 

П’ятидесятирічний термін ведення досліду є достатнім для визначення 

впливу антропогенного чинника на процес ґрунтоутворення у сірому лісовому 

ґрунті. Вміст гумусу і фосфору є визначальною величиною для встановлення 

змін  процесів, що забезпечують просте або розширене відтворення потенційної 

родючості ґрунту.  

Проведені нами дослідження вказують на те, що екстенсивне ведення 

сівозміни (без застосування добрив) з кожним десятиріччям знижує вміст 

валового фосфору відповідно на 5; 10 і 13% за вмісту на кінець V ротації 

сівозміни в орному (0–20 см) шарі 570 мг/кг ґрунту. За внесення одинарної дози 

лише мінеральних добрив забезпечується просте його відтворення, а за 



172 

 

 

сумісного їх застосування з гноєм (12 т/га) на завершення ІІ ротації сівозміни 

вміст валового фосфору підвищився на 21%.  

За середньостатистичного вмісту валового фосфору в 1980-1982 рр.      

750 мг/кг через 10 років він підвищився на 23%, а порівняно з вихідним  

вмістом – на 46%, рухомого фосфору – відповідно у 1,5 і 2,7 раза, а ступінь 

рухомості Р2О5 за цей час середньостатистично по досліду зросла майже у  

5,9 разів. При цьому варіювання показників змінювалось від середнього до 

високого рівня, що свідчить про перманентну їх змінність. Різниця у 

накопиченні фосфатів була вище значень НІР. 

У V ротації вміст валового фосфору за оптимального удобрення (12 т/га 

гною + N2Р2К2) становив 1040 мг/кг, або ж відбулось підвищення на 42% 

порівняно з І ротацією. Характерно, що за максимальної дози фосфорних 

добрив у сівозміні (Р90) за цей час подальше накопичення валового фосфору у 

ґрунті становило 1154 мг/кг, що було на 11% вище порівняно з внесенням 

зазначеної оптимальної дози (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 

Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на вміст 

валового фосфору в орному (0–20 см) шарі сірого лісового ґрунту, 

ДПДГ «Чабани» 

Удобрення на 1 га ріллі Ротація 

гній, т NРК, кг 

І ІІ ІІІ IV V 

Рік 

1961– 

1970 

1971–

1980  

1981–

1990  

1991–

2000  

2001–

2010  

вміст валового фосфору, мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Без добрив (контроль) 620 590 563 540 570 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 680 660 716 700 733 

– N66P60K68 700 880 783 970 890 

– N99Р60К102 643 740 850 990 909 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 + п п  643 640 680 750 700 

6 N49P30K51 + п п 673 680 700 780 844 
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Продовж. табл. 4.11 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 609 620 680 770 867 

24 N0Р0К0 685 750 731 930 928 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 655 700 758 880 905 

12 N66P60K68 733 890 821 1060 1040 

12 N99Р60К102 730 880 871 1090 1105 

12 N132P90K136 675 960 997 1130 1120 

 X  671 749 763 883 869 

 Sx 12 36 32 51 52 

 V% 6,1 16,5 14,7 20,2 20,7 

 S 41 123 112 178 180 

 HIP05 36 111 101 160 162 
 

Якщо за відновлюваної системи удобрення у V ротації (Р30) він не 

перевищував 10% порівняно з першою, то за внесення у складі мінеральних 

добрив на фоні гною Р60 він підвищувався на 37% і Р90 – на 71% по відношенню 

до показників І ротації польової сівозміни (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5 Порівняльна характеристика вмісту валового фосфору  орного  

(0-20 см) шару за ротаціями польової сівозміни:  

1 – без добрив (контроль); 5 – 6 т/га гною+ N49P30K51+п.п.; 11 - N66Р60К68; 

12 – 12 т/га гною + N66Р60К68; 18 - 24 т/га гною. 
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На відміну від накопичення валового фосфору, за екстенсивного ведення 

сівозміни (без добрив) вміст водорозчинного фосфору (І група фосфатів за 

Чириковим) під впливом сівозмінного чинника і хімічної меліорації мав 

тенденцію до підвищення з кожною ротацією від 1–2 (І і ІІ ротації) до 5,7 мг/кг 

в ІІІ і 9 мг/кг у ІV ротації польової сівозміни. Застосування органічних і 

мінеральних добрив забезпечило трансформацію сполук фосфору і їх 

надходження із свіжопривнесеного матеріалу: за мінеральної системи 

удобрення вміст водорозчинних форм фосфору у V ротації польової сівозміни 

підвищився у 5–10 разів, за органічної – у 7 разів, за відновлюваної – у 11 разів 

і за органо-мінеральної (оптимальні дози) – у 8 разів, а максимальної (N4Р3К4 +  

12 т/га гною) – у 13 разів порівняно з першою ротацією сівозміни.  

У зв'язку з тим, що водорозчинний фосфор є найдоступнішим джерелом 

фосфатного живлення рослин, можна вважати, що відновлювана система 

удобрення із максимальним залученням побічної продукції рослинництва не 

поступається за вмістом водорозчинних його форм оптимальним дозам 

традиційних видів добрив (табл. 4.12).  

Таблиця 4.12 

Вплив тривалого внесення добрив у польовій сівозміні на вміст 

водорозчинного фосфору (І група фосфатів за Чириковим) в орному 

 (0–20 см) шарі сірого лісового ґрунту, ДПДГ «Чабани» 

Удобрення на 1 га ріллі Ротація 

гній, т NРК, кг 

І ІІ ІІІ IV V 

Рік 

1961–

1970  

1971–

1980  

1981–

1990  

1991–

2000  

2001–

2010  

вміст водорозчинного фосфору, мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Без добрив (контроль) 2,0 1,0 5,7 9,0 8,0 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 3,0 4,0 8,8 15 12 

– N66P60K68 4,7 16 22,5 47 45 

– N99Р60К102 2,5 7,0 10,0 21 20 
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Продовж. табл. 4.12 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 + п п 2,7 3,5 18,0 29 30 

6 N49P30K51 + п п  3,7 7,4 15,0 17 20 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 3,0 3,5 7,8 17 20 

24 N0Р0К0 3,5 17 10,0 26 30 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 4,6 10 12,5 24 25 

12 N66P60K68 7,5 20 21,5 60 55 

12 N99Р60К102 5,2 15 17,0 48 50 

12 N132P90K136 4,8 21 35,5 64 65 

 X  3,9 10,5 16,3 31,4 31,7 

 Sx 0,4 2,0 2,7 5,4 5,2 

 S 1,5 7,0 9,4 18,5 18,0 

 HIP05 1,4 6,3 8,4 16,7 16,2 

  

Рухома група фосфатів є одним із основних джерел мінерального 

живлення рослин і їх запаси в ґрунті характеризують той рівень, який 

створюється для оптимізації фосфатного фонду в залежності від навантажень 

агрохімікатами [85]. 

Завдяки вапнуванню і сівозмінному чиннику вміст рухомого фосфору на 

контролі збільшився від 37 мг/кг у І ротації сівозміни до 63 мг/кг – у п'ятій або 

ж в 1,7 раза. За мінеральної системи удобрення та внесення низьких доз добрив 

у V ротації зберігається тенденція до накопичення цієї групи фосфатів у межах 

100 мг/кг, за відновлюваної – до 157 мг/кг ґрунту. 

Середньостатистичні показники водорозчинного фосфору помітно 

підвищувались з кожною ротацією. За значень у І-й – 3,9 мг/кг із зростанням у 

V-й у 81 раз з достовірними значеннями НІР, за середнього і високого наванта 

жень мінеральними добривами по фону гною – до 280–299 мг Р2О5 на кг ґрунту, 

що відповідає градації високого і дуже високого забезпечення. Відмічено 
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ощадний режим накопичення рухомого фосфору за органічної системи 

удобрення – у межах 125–187 мг Р2О5 на кг ґрунту (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Вплив тривалого внесення добрив в польовій сівозміні на вміст рухомого 

фосфору в орному (0–20 см) шарі сірого лісового ґрунту, ДПДГ «Чабани» 

Удобрення на 1 га ріллі 
Ротація 

І ІІ ІІІ IV V 

Гній, т NРК, кг 

Рік 

1961–

1970  

1971– 

1980  

1981–

1990  

1991–

2000  

2001– 

2010  

вміст рухомого фосфору, мг/кг 

Без добрив (контроль) 37 46 49 61 61 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 46 63 69 75 145 

– N66P60K68 57 75 100 113 242 

– N99Р60К102 60 118 111 110 170 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 + п п 39 60 61 73 153 

6 N49P30K51 + п п 46 83 80 89 203 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 46 69 58 65 125 

24 N0Р0К0 53 87 73 135 187 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 57 96 91 103 214 

12 N66P60K68 79 133 142 115 280 

12 N99Р60К102 84 122 117 136 299 

12 N132P90K136 73 134 169 156 298 

X  55 91 93 136 198 

Sx 5 9 10 13 21 

V% 29,8 33,2 38,8 34,3 36,8 

S 16 30 36 47 73 

HIP05 15 27 33 42 65 
  

Математично підтверджено для вмісту рухомого фосфору ті ж 

закономірності, що і за аналізу інших його форм. 

Визначено чітку залежність накопичення рухомого фосфору від 

збільшення навантажень добривами на 1 га сівозмінної площі. 
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Графічне зображення вмісту рухомого фосфору в орному шарі сірого 

лісового ґрунту виразно вказує на зміну фосфатного фонду за 50-річний період 

з низького рівня забезпечиності у І до високого і дуже високого в V ротації 

польової сівозміни. Визначено чітку залежність накопичення рухомого 

фосфору від підвищення навантажень добривами на 1 га сівозмінної площі за 

мінеральної системи удобрення на 324%, органо-мінеральної на 308% і 

органічної – 252% (рис. 4.6). 

 

 

 

 Рис. 4.6  Вміст рухомого фосфору в орному (0-20 см) шарі сірого лісового 

ґрунту, І ротація – 1961-1970 рр., V ротація – 2001-2010 рр.: 

1 – Без добрив (контроль); 11 – N66Р60К68; 12 – N66Р60К68 + 12 т/га гною;  

16 – N132Р90К136 + 12 т/га гною; 18 – 24 т/га гною. 

 

Третя група фосфатів (за Чириковим) є віддаленим резервом фосфатного 

живлення рослин і в тривалому досліді за низьких і помірних навантажень 

агрохімікатами цей показник залишався стабільним упродовж всього терміну 

досліджень і тільки у випадку внесення оптимальних доз добрив за органо-
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мінеральної системи удобрення вміст цієї групи фосфатів збільшився з 

 256 мг/кг з (І ротації) до 345 мг/кг ґрунту (у V ротації). 

Подальше підвищення дози фосфорних добрив до N4P3K4 не вплинуло на 

вміст цієї форми фосфатів у ґрунті (табл. 4.14). Встановлено коливання 

середньостатистичних показників вмісту фосфатів ІІІ групи, що супроводжується 

середньою варіабельністю. 

Таблиця 4.14 

Вплив тривалого внесення добрив в польовій сівозміні на вміст фосфатів 

ІІІ групи (за Чириковим) в орному (0–20 см) шарі сірого лісового ґрунту, 

ДПДГ «Чабани» 

Удобрення на 1 га ріллі 
Ротація 

І ІІ ІІІ IV V 

гній, т NРК, кг 

Рік 

1961– 

1970 

1971–

1980 

1981–

1990 

1991–

2000 

2001-

2010 

вміст фосфатів ІІІ групи, мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Без добрив (контроль) 185 148 165 145 162 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 201 189 259 232 180 

– N66P60K68 183 193 250 335 223 

– N99Р60К102 242 207 345 318 250 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 + п п 188 178 185 205 190 

6 N49P30K51 + п п 208 192 220 268 207 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 192 155 230 210 200 

24 N0Р0К0 206 194 250 247 238 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 284 173 304 277 220 

12 N66P60K68 256 262 352 350 245 

12 N99Р60К102 244 267 379 340 280 

12 N132P90K136 245 280 429 300 252 
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Продовж. табл. 4.14 

1 2 3 4 5 6 7 

 X  220 203 287 269 221 

 Sx 10 13 24 18 10 

 V% 15,2 21,4 29,4 23,6 15,5 

 S 33 44 84 63 34 

 HIP05 30 39 76 57 31 
  

У процесі систематичного застосування добрив у польовій сівозміні 

відбувається ретроградація сполук фосфору, внаслідок чого вони переходять у 

нерозчинні форми, де стають віддаленим резервом фосфатного живлення 

рослин. 

Вони утворюються внаслідок хімічного осадження (ретроградації) 

шляхом переходу дегідрофосфатів на гідрофосфати: FePO4 – Fe2(OH3) PO4 або 

AlPO4 – Al(OH3) PO4, що сприяє їх розчиненню і засвоєнню рослинами [73]. 

 За п’ять ротацій польової сівозміни екстенсивне її ведення без 

застосування добрив знижувало вміст нерозчинного фосфору на 21% відносно  

І ротації (табл. 4.15).  

Таблиця 4.15 

Вплив тривалого внесення добрив у польовій сівозміні на вміст 

нерозчинного залишку фосфору в орному шарі (0–20 см) сірого лісового 

ґрунту, ДПДГ «Чабани» 

Удобрення на 1 га ріллі Ротація 

гній, т NРК, кг 

І ІІ ІІІ IV V 

Роки 

1961–

1970  

1971–

1980  

1981–

1990  

1991–

2000  

2001–

2010  

вміст нерозчинного залишку фосфору, мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Без добрив (контроль) 213 163 143 139 177 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 247 139 107 93 105 

– N66P60K68 244 311 80 110 65 

– N99Р60К102 118 81 40 164 202 
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Продовж. табл. 4.15 

1 2 3 4 5 6 7 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 + п п 223 122 118 128 97 

6 N49P30K51 + п п 227 106 65 61 164 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 155 90 79 168 202 

24 N0Р0К0 225 111 50 53 23 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 108 158 20 128 96 

12 N66P60K68 198 128 58 130 80 

12 N99Р60К102 182 163 32 155 86 

12 N132P90K136 183 215 132 203 105 

 X   200 159 77 126 122 

 Sx 15 19 11 12 18 

 V% 25,2 41,6 51,1 32,2 51,2 

 S 50 66 39 41 62 

 НІР05 45 60 35 36 56 
  

Визначено нестабільність за ротаціями сівозміни вмісту нерозчинного 

залишку фосфатів з показниками середньої і високої варіабельності і 

значеннями НІР достовірних лише для контрастних варіантів. 

За помірного насичення сівозміни агрохімікатами помітна тенденція до 

зниження або встановлення рівноваги порівняно з І ротацією польової 

сівозміни. І тільки за внесення підвищених доз мінеральних добрив (N3Р2К3, 

N4Р3К4) відбувався поступовий перехід внесених фосфатів у нерозчинну форму, 

де їх вміст збільшився на 3-5% порівняно з І ротацією сівозміни.  

Слід зазначити, що за першу ротацію ведення досліду внесення добрив 

забезпечено найвищий вміст нерозчинного залишку в орному шарі ґрунту. 

Надалі з кожною ротацією польової сівозміни він поступово знижувався і це 

зниження набуло певних ознак стабілізації за ІV і V ротації польової сівозміни. 

Відмічено певне збільшення нерозчинного залишку фосфору за підвищеної 

мінеральної, органічної (12 т/га гною) та максимальної органо-мінеральної  

(12 т/га + N4Р3К4) систем удобрення. На решті варіантів досліду вміст 

нерозчинного залишку фосфору у V ротації польової сівозміни знизився 
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переважно на 44 – 77% порівняно з його вмістом в кінці першої ротації 

польової сівозміни (див.табл. 4.15).  

Отже, систематичне застосування у польовій сівозміні органічних добрив 

і збалансованих доз мінеральних туків забезпечує поступовий перехід 

нерозчинного залишку фосфору у його рухомі форми.  

На відміну від нерозчинних форм фосфору органічні є похідними від 

«живої» речовини і їх значення у мінеральному живленні рослин досить 

важливе. За 5 ротацій польової сівозміни за екстенсивного її ведення (без 

добрив) цей показник зменшився порівняно з І ротацією на 13%. Проте, за 

застосування низьких доз фосфорних добрив (N1Р1К1) без фону гною вміст 

органічного фосфору підвищився за цей час у 1,5 раза.  

За оптимальної органо-мінеральної системи удобрення (12 т/га гною + 

N66P60K68) – у 2,0 раза, а за органічної (24 т/га гною) – у 2,8 раза, за 

відновлюваної – у 1,6 раза по відношенню до контролю (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 

Вплив тривалого внесення добрив у польовій сівозміні на середній вміст 

органічного фосфору в орному (0–20 см)  шарі сірого лісового ґрунту,   

1961-2010 рр. 

Удобрення на 1 га ріллі 
Ротація 

І ІІ ІІІ IV V 

гній, т NРК, кг 

Рік 

1961–

1970 

1971–

1980 

1981–

1990 

1991– 

2000 

2001–  

2010 

вміст органічного фосфору, мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Без добрив (контроль) 183 232 200 186 160 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 183 265 272 285 250 

– N66P60K68 211 285 330 365 315 

– N99Р60К102 220 327 344 377 330 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 + п п 190 276 298 315 230 

6 N49P30K51 + п п 188 292 320 345 250 
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Продовж. табл. 4.16 

1 2 3 4 5 6 7 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 213 302 305 310 320 

24 N0Р0К0 197 341 348 465 450 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 201 263 292 348 350 

12 N66P60K68 192 347 285 405 380 

12 N99Р60К102 215 313 365 411 390 

12 N132P90K136 169 310 360 407 400 

              X  197 296 322 352 327 

 HIP05 14 31 49 65 86 

  

 Це свідчить про доцільність залучення до системи удобрення гною і 

побічної продукції рослинництва, адже тут досягнуто того ж рівня органічного 

фосфору, як і за внесення удвічі більшої дози фосфорних добрив за мінеральної 

системи удобрення.  

На рис. 4.7  і рис. 4.8 наведено перерозподіл групового складу фосфатів в 

орному (0-20 см) шарі грунту за І і V ротацію у відсотках до загального 

фосфору.  

При цьому визначено чітку тенденцію до зменшення нерозчинного 

залишку фосфору на удобрених варіантах в V ротації порівняно з І , із  

27-30 до 78%. Натомість за 50 років систематичного застосування добрив 

відбулось різке підвищення рухомих фосфатів (І + ІІ групи), найбільш 

доступних для мінерального живлення, що представляють собою вторинні 

мінерали, які безпосередньо засвоюються рослинами і швидко переходять у 

грунтовий розчин. Так вміст І + ІІ групи фосфатів збільшився в V ротації 

порівняно з І: за мінеральної системи (N66P60K68) з 9 до 32%, відновлюваної 

(N49P30K51 + п.п. + 6 т/га гною) з 7 до 26%, органо-мінеральної (N66P60K68 +  

12 т/га гною ВРХ) з 12 до 32%, органічної системи удобрення (24 т/га гною 

ВРХ) з 8 до 23%. 



183 

 

 

І ротація, 1961-1970 рр.  

 

  

  
Рис. 4.7  Груповий склад фосфатів в орному (0-20 см) шарі сірого лісового грунту, кінець І ротації, відсоток до 

загального фосфору 1
8
3
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V ротація, 2001-2010 рр.  

   
   

  
Рис. 4.8 Груповий склад фосфатів в орному (0-20 см) шарі сірого лісового грунту, кінець V ротації, відсоток до 

загального фосфору 

1
8
4
 



185 

 

 

Значні зміни у їх перерозподілі в грунті відбулись і за вмістом органічних 

фосфатів, що синтезуються живими організмами в тому числі і рослинами і 

використовуються грунтовими мікроорганізмами як легкодоступні джерела 

елементів живлення. 

Так найбільше підвищення органічних фосфатів порівнюючи І і V ротації 

відбулось за органо-мінеральної системи ( з 26 до 37%) та органічної – з 29 до 

48%. Приріст органофосфатів за мінеральної і відновлюваної систем удобрення 

становив всього 2-5%. 

Значних змін у перерозподілі ІІІ групи фосфатів, віддаленого резерву 

фосфатного живлення рослин, за тривалий термін застосування добрив не 

визначено. Так відбулось зниження його вмісту в V ротації порівняно з І на  

1-6 %, і тільки за органо-мінеральної системи (N66P60K68 + 12 т/га гною) на 11%. 

Якщо порівняти показники за І і V ротації на варіанті без добрив, то 

спостерігається підвищення лише рухомих форм фосфатів (І + ІІ групи), що 

пов’язано із сівозмінним чинником. Всі інші показники групового складу 

фосфатів були на рівні І ротації. 

В зв'язку з різноманітністю форм фосфору щодо доступності його для 

мінерального живлення рослин встановлено тісну кореляційну залежність між 

загальним, водорозчинним, рухомим, органічним і важкорозчинним (ІІІ група 

фосфатів) фосфором, та гумусом, де за системами удобрення і ротаціями 

польової сівозміни коефіцієнти кореляції знаходились у межах  r = 0,693 : 0,999, 

що визначає позитивний вплив добрив на фосфатний режим за будь-якої 

системи удобрення. 

І тільки кореляційний зв'язок нерозчинного залишку фосфатів вказує на 

середню та слабку (r = 0,442 : 0,282) і обернену залежність (r = 0,999 : -0,180), 

яка послаблюється відповідно за ІV i V ротації польової сівозміни, що свідчить 

про накопичення фонду нерозчинних фосфатів впродовж тривалого 

застосування добрив і послаблення їх впливу на фосфатне живлення у зв'язку з 

їх недоступністю. 
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4.6 Калійний режим ґрунту 

 

Калій – важливий елемент для рослинних організмів, що має різноманітні 

фізіологічні функції. Він сприяє інтенсивному синтезу і переміщенню 

вуглеводнів, позитивно впливає на процес фотосинтезу, а також стимулює 

ферментативні процеси в рослинах [82]. 

За доступністю рослинам сполуки калію поділяють на шість форм:  

1) водорозчинний; 2) обмінний – поглинений ґрунтовими колоїдами; 3) важко 

обмінний або резервний калій ґрунту; 4) необмінний, в т.ч. фіксований калій; 

 5) калій нерозчинних алюмосилікатів – найменш доступний для рослин; 

 6) калій органічної частини ґрунту (мікроорганізми, органічні рештки) [80]. 

 Важливу роль у мінеральному живленні рослин відіграє саме рухомий 

калій, який впливає також на інтенсивність поглинання сполук азоту та 

фосфору [194]. 

 Мартинович Л.І. і Мартинович Н.Н. [268] вважають, що систематичне 

(протягом 50 років) сумісне застосування органічних і мінеральних добрив на 

чорноземі опідзоленому уповільнює перехід рухомого калію в ґрунтовий 

розчин і робить цей процес рівномірним у часі, що в свою чергу зменшує 

необмінну фіксацію та вимивання калію за межі ґрунтового розчину. 

 Заришняк А.С. із співавторами стверджують, що за тривалого (протягом 

20 років) застосування мінеральних і органічних добрив в зерно-буряковій 

сівозміні на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому вміст рухомих форм 

калію орного шару підвищувався порівняно з вихідними даними, за мінеральної 

системи (N50Р42,5К50) на 11,7%, традиційної органо-мінеральної (12 т/га гною + 

N50Р42,5К50) – 26,5, альтернативної органо-мінеральної (12 т/га гною + побічна 

продукція + N50Р42,5К50) – 27,7% і альтернативної органічної (12 т/га гною + 

побічна продукція) – 32,6%; підорному шарі відповідно на 11,5; 28,4; 26,0; 

26,5% [194].   
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Впродовж ведення тривалого досліду вчені приділяли постійну увагу 

трансформації сполук калію в сірому лісовому грунті. У публікації  

Лазурського О. В. через 5 років після його закладання вміст калію розчинного в 

азотній кислоті, порівняно з вихідним рівнем, зменшився з 560 до  527 мг/кг або 

на 6%. За сумісного внесення помірних доз гною і мінеральних добрив 

підвищення вмісту цієї форми калію відбулось до 7% [253]. За публікацією 

Лазурського О. В. за 4 роки після закладання досліду (1961-1964 рр.) вміст 

рухомого калію в орному шарі сірого лісового грунту під пшеницею озимою, 

буряками цукровими, кукурудзою і ячменем коливався від 43 (без добрив) до 

100 мг/кг; по фону гною + N1P1K1 – від 80,9 до 112 мг/кг, по фону N2Р2К2 (без 

гною) – від 67 до 108 мг/кг [252]. В публікації Р.І. Кардіналовської і  

В.М. Лебединської наведено дію добрив на винос калію в ланці сівозміни за 

1962-1968 рр. За середнього виносу калію на контролі без добрив 331 кг/га, за 

внесення 10 т/га гною + N1Р1К1 він збільшився на 20%, 20 т/га гною + N2Р2К2 – 

на 43% і 30 т/га гною + N1Р1К1 – лише на 14% [212].  

Потенційні можливості щодо трансформації рухомого калію в сірому 

лісовому грунті розкрито в публікації В.І. Гамалея із співавторами: за вмісту 

калію в 0-10 см шарі за екстенсивного ведення землеробства (контроль без 

добрив) – 120 мг/кг, в інтенсивному землеробстві він підвищився до 170 мг/кг, а 

на цілині зберігається на рівні 118 мг/кг [387]. 

За 35-річного ведення досліду в середині 4 ротації польової сівозміни 

вміст рухомого калію підвищився від 45 до 147 мг/кг грунту [103].  

Тривале застосування добрив  впродовж 50 років помітно вплинуло на 

калійний фонд орного шару ґрунту. Тільки за рахунок сівозмінного чинника за 

5 ротацій польової сівозміни на контролі (без добрив) відбулося підвищення 

вмісту рухомого калію від 41,0 до 46,0 мг/кг, або на 12%. Застосування добрив 

за цей час сприяло підвищенню його вмісту в 1,8–3,5 раза порівняно із 

вихідним рівнем. Менш ефективним у нагромадженні рухомих форм калію 

виявилось внесення низьких доз мінеральних добрив і підстилкового гною, де 
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його вміст був лише на 27–37 мг/кг ґрунту вищим, порівняно з вихідним 

рівнем. За помірного навантаження в органо-мінеральній системі удобрення 

вміст рухомого калію зростав до 100 мг/кг, високого – до 143 мг/кг. Помітно 

стабілізувався його вміст за відновлюваної і органічної (24 т/га гною) систем 

удобрення, де він становив 90-95 мг/кг (в 2,1 раза вище порівняно з контролем) 

за дворазової економії мінеральних туків і підстилкового гною. Внесення 

побічної продукції рослинництва є значним резервом підвищення калійного 

фонду ґрунтів в зонах бурякосіяння, де особливо гостро відчувається дефіцит у 

калійному живленні рослин. 

Визначення різних форм калію в орному шарі ґрунту показало, що за 

екстенсивного ведення сівозміни (без добрив) вміст його необмінних форм 

становив 475 мг/кг, тоді як за помірного мінерального удобрення (без гною) і за 

відновлюваної системи удобрення та помірної органо-мінеральної (112 т/га 

гною + N2Р2К2) та органічної (24 т/га гною) систем удобрення вміст 

необмінного калію підвищувався на 15-17% і досягав близько 560 мг/кг  

(табл. 4.17).  

Таблиця 4.17  

Вплив тривалого внесення добрив у польовій сівозміні на калійний режим 

орного (0–20 см) шару сірого лісового ґрунту, середнє за 2000–2002 pp., 

ДПДГ «Чабани» 

У міліграмах на кілограм 

Удобрення на 1 га ріллі Необмінний 

калій 

Рухомий 

 калій 

Водорозчинний 

калій гній, т NPK, кг 

1 2 3 4 5 

Без добрив (контроль) 475 46 4,0 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 516 73 7,0 

– N66P60K68 563 93 8,0 

– N99Р60К102 523 93 8,0 
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Продовж. табл. 4.17 

1 2 3 4 5 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 +п п 532 80 7,0 

6 N49P30K51 +п п 553 90 8,0 

Органічна система удобрення 

 

12 N0P0K0 521 78 7,0 

24 N0P0K0 563 95 8,0 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 540 82 8,0 

12 N66P60K68 564 100 9,0 

12 N99Р60К102 612 120 9,0 

12 N132P90K136 575 143 11,0 

X  545 91 8,0 
Sx 10,1 6,9 0,5 
V% 6,4 26,4 21,0 
S 35 24,1 1,6 

HIP 05 31 22 1 

Примітка. Вихідний вміст рухомого калію становив – 41 мг/кг. 

  

Подальше зростання необмінних форм калію до 29%, порівняно з 

контролем, і до 9% – з відновлюваною системою удобрення, відбулось за 

внесення високих доз мінеральних добрив.  

Саме на цих варіантах відмічено підвищення  рухомих форм калію до       

120-140 мг/кг, тоді як за помірного удобрення ці показники наближались до 

середнього рівня забезпечення – 80-90 мг K2O на кг ґрунту. 

Підвищення водорозчинних форм калію характерне для систем удобрення 

з високим навантаженням мінеральними добривами – до 8,0-9,0 мг/кг ґрунту. 

Відповідно до цього, частка рухомого калію від необмінного становила 25 і   

16-18%. 

Наведені дані свідчать про створення раціональніших умов мінерального 

калійного живлення рослин за помірного навантаження сівозмінної площі 
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агрохімікатами, що обумовлює у кінцевому результаті кращі показники балансу 

калію у ґрунті, де за відновлюваної системи удобрення визначено найменший 

його дефіцит [142]. 

При порівнянні показників за І і V ротації встановлено, що завдяки 

сівозміні і проведенню хімічної меліорації вміст рухомого калію за 

екстенсивного ведення землеробства залишався майже без змін: 59 мг/кг на 

завершення І ротації сівозміни (у вихідних зразках – 41 мг/кг) і 53 мг/кг ґрунту 

через 50 років. Можна вважати, що найоптимальніші умови калійного 

живлення рослин склались за відновлюваної та традиційної органо-

мінеральною системи удобрення (12 т/га гною + N2Р2К2), де вміст рухомого 

калію збільшився у 1,6 раза порівняно з І ротацією польової сівозміни. 

Підвищення доз мінеральних добрив, порівняно з оптимумом, не створює умов 

для збільшення у ґрунті запасів рухомого калію (табл. 4.18). 

Таблиця 4.18 

Вплив тривалого внесення добрив у польовій сівозміні на вміст рухомого 

калію в орному шарі (0–20 см) сірого лісового ґрунту, ДПДГ «Чабани» 

Удобрення на 1 га ріллі 
Ротація 

І ІІ ІІІ IV V 
Різниця  

між  V і I  

ротаціями 
гній, т NРК, кг 

Рік 

1961- 

1970  

1971-

1980 

1981-

1990  

1991-

2000  

2001-

2010  

вміст рухомого калію, мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Без добрив (контроль) 59 63 47 46 53 -6 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 60 70 51 73 55 -5 

– N66P60K68 67 86 64 93 94 27 

– N99Р60К102 59 79 80 93 93 34 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 + п п 61 69 50 80 83 22 

6 N49P30K51 + п п 62 75 80 90 90 28 

Органічна система удобрення 

12 N0P0K0 58 73 53 78 78 20 

24 N0P0K0 61 83 71 95 93 32 
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Продовж. табл. 4.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 62 76 57 82 64 02 

12 N66P60K68 66 93 72 100 108 42 

12 N99Р60К102 60 102 102 120 109 49 

12 N132P90K136 62 120 121 143 106 44 

  Sx 1 5 7 7 6  

 V% 4,4 19,5 32,0 26,4 22,8  

 S 3 16 23 24 20  

 HIP 05  2 14 20 22 18  
  

 У V ротації польової сівозміни, порівняно із першою, тенденція до 

зниження вмісту рухомого калію у межах 8% намітилась на контролі без добрив. 

За підвищених доз добрив (до К60) у складі повного мінерального 

удобрення вміст рухомого калію збільшився за відновлюваної системи 

удобрення до 45%, органо-мінеральної – 64%, за внесення у складі туків К136 – 

на 71% (рис. 4.9). 

 

 

Рис. 4.9 Вміст рухомого калію в орному (0–20 см)  шарі сірого лісового 

ґрунту, І ротація – 1961–1970 рр., V ротація – 2001-2010 рр.: 

1 – без добрив (контроль); 11 – N66Р60К68; 12 – N66Р60К68 + 12 т/га гною;  

16 – N132Р90К136 + 12 т/га гною; 18 – 24 т/га гною.  
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Між І і V ротаціями визначено переважно достовірну різницю в 

нагромадженні рухомого калію в грунті, крім контролю і мінімальної 

мінеральної системи удобрення, де відмічено зниження вмісту калію у  

V ротації порівняно з І ротацією. 

За 50 років ведення досліду необмінні форми калію мали загальну 

тенденцію до зниження як за екстенсивного, так і інтенсивного застосування 

агрохімікатів. Порівняно з І ротацією вміст необмінного калію вже в ІІІ ротації 

польової сівозміни на варіанті без внесення добрив знизився на 26% (з  602 до 

440 мг/кг), за мінеральної системи удобрення на 15% (з 638 до 540 мг/кг), 

органо-мінеральної – 18% (з 684 до 560 мг/кг), органічної – 11% (з 659 до  

580 мг/кг) і відновлюваної на 26% (з 643 до 470 мг/кг). 

Ця ж тенденція спостерігалась і на кінець ІV ротації, а в V ротації вміст 

необмінного калію в сірому лісовому грунті за мінеральної системи удобрення 

знизився на 20-25%, відновлюваної – 32%, органо-мінеральної за підвищених 

доз мінеральних туків – 30-35% і органічної на 41% (табл. 4.19, рис 4.10). 

Таблиця 4.19 

Вплив тривалого внесення добрив у польовій сівозміні на середній вміст 

необмінного калію в орному (0–20 см) шарі сірого лісового ґрунту, 

ДПДГ «Чабани» 

Удобрення на 1 га ріллі Ротація 

гній, т NРК, кг 

І ІІ ІІІ IV V 

Рік 

1961–

1970  

1971–

1980  

1981–

1990  

1991–

2000  

2001-

2010  

вміст необмінного калію, мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Без добрив (контроль) 602 645 440 475 360 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 599 651 760 516 450 

– N66P60K68 638 658 540 563 470 

– N99Р60К102 596 648 – 523 500 
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Продовж. табл. 4.19 

1 2 3 4 5 6 7 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34 +п п 606 629 – 532 420 

6 N49P30K51 +п п  643 655 470 553 440 

Органічна система удобрення 

12 N0P0K0 599 622 500 521 370 

24 N0P0K0 659 671 580 563 390 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 647 644 540 540 500 

12 N66P60K68 684 666 560 564 510 

12 N99Р60К102 666 661 560 575 470 

12 N132P90K136 689 673 620 612 460 

 Sx 10,0 4,5 25,6 10,1 14,6 

 V% 5,4 2,4 15,9 6,4 11,4 

 S 34,5 15,6 88,7 35,0 50,7 

 HIP05 31 14 80 31 46 
 

Середньостатистичний вміст необмінного калію від ротації до ротації був 

нестабільним, на що вказує коефіцієнт варіабельності, що змінювався від 

незначного до середнього рівня. 

 

Рис. 4.10 Порівняльна характеристика вмісту необмінного калію  орного 

(0-20 см) шару за ротаціями польової сівозміни: 

1 – без добрив (контроль); 5 – 6 т/га гною+ N49P30K51+п.п.; 11 – N66Р60К68; 

12 – 12 т/га гною + N66Р60К68; 18 - 24 т/га гною.  

 

ротації 
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Визначення кореляційного зв'язку між трансформацією рухомого калію і 

іншими агрохімічними показниками родючості ґрунту вже за першу ротацію 

польової сівозміни засвідчило про його послаблення, за умов застосування 

органічних добрив (органо-мінеральна і органічна система удобрення), 

порівняно із внесенням лише мінеральних добрив, відповідно по відношенню 

до гумусу (r = 0,958 і 0,372 : 0,605), тоді як за фізико-хімічними показниками 

він залишався тісним (r = -0,919 : 0,819) у випадку застосування мінеральних 

добрив, а за органічної знижувався до середніх значень (r = 0,512). 

За п'яту ротацію визначено залежність рухомих форм калію від фізико-

хімічних показників як за прямої, так і оберненої кореляції за мінеральної 

системи удобрення (r = -0,915 для рухомого калію і r = -0,499 для необмінного 

калію), тоді як за відновлюваної відповідно r = -0,211 : 0,148. За систем 

удобрення з переважанням органічних добрив відмічено сильнішу кореляційну 

залежність порівняно з насиченням мінеральними добривами (мінеральною і 

органо-мінеральною) за відновлюваної системи по відношенню рухомого калію 

до гумусу r = 0,995 : 0,985, за органічної – r = 0,846 : 0,860.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Визначення впливу низьких (N33Р30К34), середніх (N66Р60К68), 

підвищених (N90Р60К102) і високих (N132Р90К136) доз мінеральних добрив на 

просте і розширене відтворення родючості сірого лісового пилувато-

легкосуглинкового ґрунту проводили протягом 50 років (1961–2010 рр.) у 

десятипільній польовій сівозміні за мінеральної, органічної (12 і 24 т гною ВРХ 

на 1 га сівозмінної площі), органо-мінеральної (по фону 12 т/га гною ВРХ) та 

відновлюваної (6 т/га гною ВРХ + п п + N49Р30К51) систем удобрення, що 

забезпечило отримання інформації за тривалого і систематичного застосування 

різних видів добрив. 
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2. У відтворенні родючості ґрунту ключове значення належить 

протіканню фізико-хімічних реакцій, в яких сівозміна і система удобрення 

виступають як самовідновний чинник у процесах поступового підвищення 

увібраних основ за помірної органо-мінеральної (N66Р60К68 + 12 т/га гною 

ВРХ), органічної (12 і 24 т/га гною ВРХ) і відновлюваної систем удобрення  

(N49Р30К51 + п п + 6 т/га гною ВРХ), де вона підвищилась від 7 до 10%  

на завершення V ротації, тоді як за дози N132Р90К136 на фоні 12 т/га гною –  

до 8%.  

3. Тривале застосування добрив у польовій сівозміні помітно вплинуло на 

трансформацію у сірому лісовому ґрунті органічних сполук у бік поступового 

нарощування вмісту загального гумусу від 1,2% у І і ІІІ ротаціях на помірних 

фонах до 1,5% у IV і 1,6% у V ротації польової сівозміни з максимальним 

значенням 1,9% загального гумусу за органічної системи удобрення (24 т гною 

ВРХ на 1 га ріллі) за вихідного вмісту 1,4%.  

Визначено пряму кореляційну залежність між сумою увібраних основ і 

накопиченням у ґрунті гумусу за п’ять   ротацій польової сівозміни. 

Найнижчим був уміст гумусу за мінеральної (N99Р60К102) системи удобрення, де 

визначено найменшу кількість увібраних основ. 

4. Встановлено закономірності зміни азотного фонду сірого  лісового 

грунту в залежності від часового простору (за 50 років). Так, в І ротації 

польової  сівозміни відбулося підвищення загального азоту в орному шарі 

грунту в межах 770 мг/кг. В ІІ ротації визначено зниження вмісту Nзаг за будь-

якої системи удобрення на 6-18 %. Певний стабілізаційний момент настав в ІІІ і 

ІV ротації за органічної (12 т/га гною), відновлюваної (N49Р30К51 + п.п. + 6 т/га 

гною ВРХ) і помірної органо-мінеральної (N66Р60К68 + 12 т/га гною ВРХ) 

системи, де  було досягнуто показників вмісту загального азоту кінця першої 

ротації. У V ротації відбулось підвищення Nзаг на 15-19% порівняно з  

І ротацією. 
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Визначено, що не залежно від підвищення доз азотних добрив від N33 до 

N132 як за мінеральної, так і органо-мінеральної систем удобрення вміст 

гідролізованого азоту в шарі 0-20 см сірого лісового грунту був на рівні 

низького і середнього забезпечення і коливався в межах 74-91 мг/кг. 

5. Внесений з органічними і мінеральними добривами фосфор помітно 

впливав на формування потенційної родючості ґрунту. Якщо за тривалого 

ведення сівозміни без застосування добрив на завершення І ротації 10-пільної 

сівозміни вміст валового фосфору знижувався на 5-13%, то за систематичного 

внесення добрив на кінець V ротації він зростав на низьких дозах (Р30) на 10%, 

на середніх (Р60) – до 40% і на підвищених (Р90) – на 71% порівняно з І ротацією 

польової сівозміни. Водорозчинні форми фосфору тільки за сівозмінного 

чинника і вапнування підвищились у V ротації порівняно з першою утричі, за 

відновлюваної системи удобрення у 6-10 разів, за органо–мінеральної на 

зростаючих фонах NPK – 4,4 – 12,5 рази і були у межах 26-60 мг/кг.   

6. Визначено, що систематичне застосування добрив приводить до 

значного підвищення вмісту рухомого фосфору у грунті. Якщо за І ротацію 

польової сівозміни його вміст відповідав градації низької забезпеченості  

(57-84 мг/кг), то на завершення V ротації високої і дуже високої –  

153-299 мг/кг. При цьому визначено стійку тенденцію до зниження 

нерозчинного залишку фосфору на 44-76% порівняно з І ротацією польової 

сівозміни. Натомість відбувається підвищення вмісту органічних фосфатів за 

мінеральної системи удобрення (N66Р60К68) у 1,5 рази (до 315 мг/кг), органічної 

(24 т/га гною ВРХ) – у 2,8 рази (до 430 мг/кг) і органо-мінеральної системи 

удобрення (N66Р60К68 + 12 т/га гною ВРХ) – у 2,0 рази (до 380 мг/кг) порівняно з 

І ротацією польової сівозміни. 

8. За тривалого систематичного застосування добрив у польовій сівозміні 

відбувається помітна трансформація сполук калію, пов’язаної з фізичними 

процесами його вбирання кристалічною граткою мінералів у необмінні форми і 

мінерального живлення рослин. Із загальної кількості необмінного калію частка 
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водорозчинних форм не перевищувала у сірому лісовому ґрунті 1,5%, а частка 

рухомого калію збільшувалась на фоні застосування органічних і мінеральних 

добрив від 14 до 25% і становила 94-108 мг/кг. В той же час віддалений резерв 

калійного живлення у вигляді необмінного калію з кожною ротацією 

зменшувався і в V ротації, порівняно з першою, вміст його знизився за 

мінеральної системи удобрення на 16-25%, відновлюваної – до 32%, органічної – 

до 45% і органо-мінеральної до 23-33%. 

Основні результати досліджень, викладені у розділі 4, опубліковано в: 

[59, 60, 184, 105, 107, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 

138, 140, 141, 142, 145, 146, 396, 419, 420, 457]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ РОДЮЧОСТІ ДЕРНОВО-

ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ І ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО  ТА СТАН 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ВІДХОДІВ 

СВИНОКОМПЛЕКСІВ 

 

5.1 Зміна фізико-хімічних показників родючості грунтів за тривалого 

застосування відходів тваринництва 

 

Біоконверсія продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків 

СВАТ «Агрокомбінат «Калита». У тривалому досліді, закладеному в 1978 р. на 

дерново-підзолистому супіщаному ґрунті СВАТ «Агрокомбінат «Калита», 

пройшло 4 ротації польової 7-пільної сівозміни. Фізико-хімічні показники 

визначали в орному (0–20 см) шарі ґрунту до проведення хімічної меліорації та 

після вапнування за повною гідролітичною кислотністю у 1995 p. У ланці 

польової сівозміни в 1992–1994 pp. вирощували вико-овес і жито озиме, буряки 

кормові, овес, у наступні 8 років – кукурудзу на силос, ячмінь, люпин (на 

зерно), пшеницю озиму, вико-овес, ячмінь, кукурудзу на силос, сою. 

В умовах інтенсивного землеробства підкислення ґрунтів – поширене 

явище, пов'язане із застосуванням рідких органічних і мінеральних добрив, які є 

переважно фізіологічно кислими. Особливо інтенсивно проходить витіснення 

кальцію і магнію із вбирного комплексу ґрунту і при цьому відбувається заміна 

їх на одновалентні катіони за внесення високих доз добрив [65].  

Зниження реакції грунтового розчину створює несприятливі умови для 

розвитку сільськогосподарських культур і посилює процеси їх опідзолювання. 

Від значення рН ґрунтового розчину залежить засвоюваність рослинами 

практично майже всіх елементів живлення. Доступність фосфору для них 

максимальна за слабкокислої реакції (рН – 5,5), та вона різко знижується як у 

більш кислому, так і лужному середовищі [90]. У ґрунтах з кислою реакцією, як 
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відомо, підвищується розчинність заліза, марганцю, алюмінію, бору, міді і   

яких у рухомих формах негативно впливає на ріст і розвиток рослин. І 

водночас, підвищення кислотності ґрунтового розчину, в першу чергу, знижує 

доступність рослинам такого мікроелементу як молібден. 

Регулювання реакцією водного розчину ґрунту, особливо за інтенсивного 

застосування агрохімікатів, є необхідною умовою відтворення їх родючості. Це 

досягається застосуванням вапнякових матеріалів. Адже кальцій у вбирному 

комплексі і є регулятором окисно-відновних процесів, умовою нагромадження 

гумусу [263]. 

За систематичного внесення надлишково активного мулу (НАМ) в 

стаціонарному досліді відбулись помітні зміни фізико-хімічних показників 

порівняно з контролем без добрив, де рівень гідролітичної кислотності 

залишився досить високим, становлячи в середньому за 1992–1994 pp.            

4,79 мг-екв/100 г ґрунту. На варіантах із систематичним застосуванням тільки 

мінеральних добрив (N75-150P45-90K60-120) гідролітична кислотність виявилась 

найвищою і становила 5,24 мг-екв/100 г ґрунту. Це пов’язано з тим, що за 

внесення фізіологічно і хімічно кислих мінеральних добрив відбувається 

декальцинація ґрунту, що вплинуло на показники гідролітичної кислотності. 

Присутність у НАМ певної кількості кальцію пом’якшує цей процес. 

Найменший вплив на його зміну відбувався за внесення помірної дози мулу, в 

тому числі і за сумісного – з калійними добривами. За роки проведення 

досліджень сума увібраних основ мала чітку закономірність до зниження, 

особливо на варіантах з чисто мінеральною системою удобрення і за внесення 

високих доз мулу, відповідно – на 5,6 і 13,0%, що свідчить про активну втрату з 

орного шару двовалентних катіонів, переважно кальцію і магнію. Це знаходить 

своє підтвердження і за визначення ступеня насичення ґрунту основами, який 

на контролі без добрив становив 46%, а за внесення високих доз добрив –  44%. 

Ємність поглинання основ збільшувалась за внесення надлишкового активного 
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мулу на 1,4–2,3%, що, очевидно, пов'язано з нагромадженням в орному шарі 

ґрунту більшої маси кореневих і пожнивних решток (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Вплив тривалого застосування надлишково активного мулу (НАМ) на 

гідролітичну кислотність і суму увібраних основ в орному (0–20 см) шарі 

дерново-підзолистого супіщаного ґрунту 
 

Удобрення 

Сума  

увібраних  

основ 

Ємність 

поглинання 

Ступінь 

насичення 

основами 

мг-екв/100 г ґрунту % 

рік 

1992 1994 1992 1994 1992 1994 

Без добрив (контроль) 4,40 4,60 8,49 9,39 51,81 46,21 

N75-150P45-90K60-120 3,80 4,70 8,75 10,24 43,43 45,90 

НАМ низька доза – N75 4,60 5,30 9,87 9,92 46,59 53,43 

НАМ помірна доза N220 4,60 4,80 8,15 9,21 48,16 47,67 

НАМ висока доза N675 4,20 4,00 8,67 9,16 48,44 43,67 

НІР05 0,67 0,76 1,80 1,64 7,23 5,97 

V% 10,1 9,9 12,0 10,7 9,6 7,8 

 

У 1995 р. проведено реконструкцію досліду, внаслідок якої виведено із 

системи удобрення надлишковий активний мул (зміна технологічного процесу 

біологічної переробки стоків) та введено осади вертикальних відстійників, які 

за своїми фізичними і хімічними властивостями наближаються до твердої 

фракції рідкого гною, що містить в 1 т до 4–5 кг кальцію [48]. 

Разом з цим проведено вапнування на всій площі досліду за нормою  

1,5 гідролітичної кислотності в кількості 6 т/га СаСО3 (табл. 5.2).  

При цьому одинарна доза твердої фракції для зернових культур становила 

із розрахунку за загальним азотом – N75, для просапних N150. 
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Щорічне визначення впродовж 8 років реакції ґрунтового розчину (рНКСl) 

показало, що ця величина є майже стабільною, зберігаючи ознаки ступеня 

кислотності ґрунту як сильнокислих без застосування добрив. 

За внесення відходів тваринництва і мінеральних туків показник 

кислотності стабілізувався на рівні середньокислої реакції і коливався у межах 

значень рНКСl – 4,9–5,4. Визначено достовірну найменшу істотну різницю для 

низької дози НАМ та коефіцієнт варіабельності на досить низькому рівні. 

Таблиця 5.2 

Вплив систематичного застосування відходів свинокомплексів на зміну 

гідролітичної кислотності до 1992-1994 рр. і після проведення вапнування в 

1996 р. на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 

У міліграм-еквівалентах на 100 г грунту 

Удобрення 
Рік 

1992 1994 1995 1996 1999 2003 

Без добрив (контроль) 4,09 4,79 

В
ап

н
о

  
6

 т
/г

а 

3,36 3,10 3,43 

N75-150P45-90K60-120 4,95 5,54 1,39 1,75 2,27 

НАМ низька доза N75 5,27 4,62 2,39 2,91 3,10 

НАМ помірна доза N220 3,50 4,41 2,67 2,62 2,89 

НАМ  висока доза N675 4,47 5,16 1,94 2,41 2,41 

НІР05 1,23 0,79  1,31 0,92 0,85 

V% 15,7 9,2  31,7 20,5 17,1 

 

За систематичного внесення зростаючих доз добрив за період                

1992-1994 рр. відбувалось підвищення гідролітичної кислотності дерново-

підзолистого ґрунту на 12-16%. Проведення вапнування за повною 

гідролітичною кислотністю в 1995 р. вже в наступному році знизило  її рівень 

за мінеральної системи удобрення з 5,54 до 1,39 мг-екв/100 г ґрунту за високої 

дози НАМ – від 5,16 до 1,94, помірної дози з 4,41 до 2,67 мг-екв на 100 г ґрунту, 

що свідчить про необхідність періодичного проведення хімічної меліорації за 

систематичного застосування будь-яких видів і доз добрив у польовій сівозміні. 
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Таким чином, за внесення надлишкового активного мулу, особливо у 

високих дозах, відбувається погіршення фізико-хімічних показників як і за 

мінеральної системи удобрення. У цьому випадку різко підвищуються реакції 

відновлювального характеру, відбувається підкислення ґрунтового розчину, що 

супроводжувалось втратами увібраних основ з орного шару ґрунту (табл. Д.1).  

Згідно з математичним аналізом одержано достовірні показники з 

кислотності ґрунтового розчину та гідролітичної кислотності.  

Покладені в основу рисунка 5.1 середні фізико-хімічні показники дають 

наочне зображення величин, що свідчать про підвищення гідролітичної 

кислотності та зниження суми увібраних основ у ґрунті за застосування 

мінеральних добрив.  

 

Рис. 5.1 Фізико-хімічні показники орного шару (0–20 см) дерново-

підзолистого ґрунту за систематичного внесення твердої фракції, 1996-2003 рр: 

1. Без добрив (контроль); 2. ТФС N50-100; 3. ТФС N50-100 + К60-120; 4.ТФС 

N100-200 + К60-120 5. ТФС N200-400 + К60-120; 6. ТФС N150-300 + К60-120; 7.ТФС N50-100 +     

К60-120; 8. N50-100Р45-90К60-120; 9. N50-100K60-120 
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При внесенні твердої фракції у помірних дозах відбулось підвищення 

значень рНКСl до нейтральних показників, а із збільшенням навантажень 

твердою фракцією помітно зростала сума увібраних основ. 

Другий блок цього досліду включає комплексне застосування у польовій 

сівозміні побічної продукції рослинництва і твердої фракції тваринницьких 

стоків, що продиктовано практичною необхідністю ведення галузі землеробства 

та екологічними міркуваннями. Результати досліджень упродовж однієї ротації 

сівозміни переконливо свідчать про доцільність поєднання як побічної 

продукції, так і сидератів із внесенням помірних доз осаду вертикальних 

відстійників (твердої фракції). 

Графічне зображення (рис. 5.2) середніх показників за 1996-2003 рр. 

гідролітичної кислотності і реакції ґрунтового розчину вказують на те, що 

побічна продукція рослинництва (солома зернових культур) безпосередньо 

наближає значення рНKCl до нейтральної реакції, а на фоні застосування 

мінеральних добрив помітно підвищується рівень гідролітичної кислотності. 

 

Рис. 5.2 Вплив тривалого застосування твердої фракції тваринницьких 

стоків, мінеральних добрив і вторинної продукції рослинництва на фізико-

хімічні показники родючості орного шару (0–20 см) дерново-підзолистого 

супіщаного ґрунту, середнє за 1996-2003 рр.: 

 1. Без добрив (контроль); 2. Солома 2,5 т/га + N25; 3. Солома 2,5 т/га + N25 + 

ТФС N75; 4. Солома 2,5 т/га + N25 + сидерати 10 т/га.; 5. Сидерати 10 т/га +  

ТФС N75; 6. N75P67K90; 7. ТФС N75  + N75P67K90; 8. ТФС N75 
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Середня потреба у вапнуючих матеріалах (СаСО3) на контролі без добрив 

становить 4 т/га, тоді як за внесення соломи у поєднанні з мінеральними 

добривами і твердою фракцією – менше 3 т/га, за мінеральної системи 

удобрення потреба у вапні досягає 4,5 т/га (табл. Д.2). 

Таким чином, утилізація  різних фракцій біологічної переробки 

тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита» у випадку застосування  

надлишкового активного мулу (2% сухої речовини) чинить підкислюючу дію на 

ґрунтовий розчин, а комплексне застосування твердої фракції і побічної 

продукції рослинництва має меліоративний ефект, забезпечуючи перехід 

ступеня кислотності від сильнокислої до слабкокислої реакції. 

Біоконверсія рідкого гною промислового комплексу по відгодівлі 5 тис. 

голів свиней за рік. Промисловий комплекс по відгодівлі свиней розташовано в 

зоні Правобережного Лісостепу приватного сільськогосподарського 

підприємства «Діар» (с. Завадівка Володарського району Київської області). 

Комплекс засновано в 1972 р. з проектною потужністю на 9 тис. голів свиней за 

рік. Із середини 90-х років на ньому утримували 5 тис. голів, у 2003 р. 

тваринницький комплекс припинив існування. У процесі гідрозмиву рідкий 

гній розподіляли на рідку і тверду фракції. У 10-пільній сівозміні тривалого 

досліду, закладеного в 1977 р. на чорноземі типовому малогумусному, вивчали 

ефективність систематичного щорічного внесення рідкого гною у дозах в 

перерахунку на загальний азот N100, N200, N300, N400 (у фізичній вазі 50; 100; 150 і 

200 т/га) у порівнянні з екстенсивним веденням сівозміни без добрив та дозою 

мінеральних добрив N100Р60К80, еквівалентній одинарній дозі гною. 

Визначення фізико-хімічних показників в орному шарі (0–20 см) за 

останню ротацію польової сівозміни показало, що за систематичного внесення 

рідкого гною на чорноземі типовому створюються умови для підкислення 

ґрунтового розчину від нейтральної реакції (у вихідних зразках рН – 6,7) до 

значень слабкокислої. За внесення мінеральних добрив і рідкого гною у дозі 

N300 – показник рН становив 5,6 і 5,7. За внесення помірних доз рідкого гною 

наближався до 6 одиниць (рис. 5.3). 
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 Рис. 5.3 Вплив рідкого гною свинокомплексу на фізико-хімічні показники 

родючості орного шару (0-20 см) чорнозему типового малогумусного 

середньосуглинкового, 1997–2002 рр.: 

 1. Без добрив (контроль); 2. Рідкий гній (Рг.) – N100; 3. Рг. – N200;  

4. Рг. – N300; 5. Рг. – N400; 6. N100P60K80 

 

В процесі застосування нативних відходів промислового тваринництва в 

системах удобрення доцільно передбачати проведення хімічних меліорацій 

земель як з кислою, так і нейтральною реакцією грунтового розчину. З цією 

метою слід проводити меліорацію як за повною гідролітичною кислотністю, так 

і за підтримуючого вапнування. 

Відповідно до зміни кислотності ґрунтового розчину у процесі тривалого 

внесення зростаючих доз рідкого гною підвищувалась і гідролітична 

кислотність. За значень її перед закладанням досліду у межах 1,0 мг-екв/100 г 

ґрунту впродовж 30 років ведення досліду за екстенсивного ведення сівозміни 

відбулось певне підвищення – від 1,9 мг-екв/100 г ґрунту, з наступним 

незначним зниженням до 1,06 мг-екв/100 г грунту. За внесення рідкого гною у 

помірних дозах N100–200 показник гідролітичної кислотності становив  
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1,5–1,9 мг-екв/100 г ґрунту, а підвищених і високих (N300–400) – був вище двох 

одиниць, що свідчить про необхідність проведення хімічної меліорації. При 

цьому найвищих значень (у середньому 2,8 мг-екв/100 г ґрунту) досягнуто за 

мінеральної системи удобрення і за внесення рідкого гною у дозі N300 

 (2,4 мг-екв/100 г ґрунту). Отже, виникає потреба у вапнуванні в дозах 4,2 і  

3,7 т/га СаСО3. На помірних фонах можна обмежитись підтримуючим 

вапнуванням (табл. Д.3). 

Завдяки кислотно-основній буферності чорнозему типового фізико-

хімічні показники орного шару, як видно з рис. 5.3, не мають різких коливань. 

Визначення в орному шарі ґрунту як індикатора вмісту натрію на 

засолення чорнозему типового, показало, що під впливом систематичного 

застосування зростаючих доз гною і мінеральних добрив загроза виникнення  

натрієвого засолення відсутня. 

Таким чином, у процесі біоконверсії рідкого гною промислових 

тваринницьких комплексів слід враховувати декальцинацію ґрунту внаслідок 

підкислюючої його дії та передбачати проведення за помірного насичення 

сівозміни рідким гноєм до N200 підтримуючого вапнування, а за підвищених  

доз – вапнування за повною гідролітичною кислотностю один раз за ротацію 

польової сівозміни. 

 

5.2 Гумусний стан грунту за біоконверсії відходів тваринництва 

 

Трансформація органічної речовини ґрунту. Новоутворення гумусу є 

однією із складових частин процесу перетворення відмираючої біомаси у 

грунті. Рослинні рештки, піддаючись розпаду на 70%, втрачають органічну 

речовину внаслідок мінералізації, а решта трансформується у гумусові сполуки. 

У нагромадженні матеріальної частини родючості ґрунту, до якої належить 

гумус, важливе значення має гранулометричний склад ґрунту і реакція 

ґрунтового розчину [21, 23, 254]. 
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Відомо, що у гумусі зосереджено 95–98% запасів азоту, 40–60% – 

фосфору, 90 % сірки та значну кількість інших макро- і мікроелементів, які 

стають доступними для рослин у процесі мінералізації органічної речовини. 

Ґрунти природних екосистем мають природну родючість, а з початком 

використання їх людиною – штучну, створюючи потенційну родючість ґрунту. 

Залежно від умов господарювання, вона може мати ознаки простого або 

розширеного відтворення, а у випадку неефективного використання – 

деградації [266]. 

За наявності у ґрунті достатньої кількості глинистих мінералів кальцію, 

колоїдів, та в умовах помірної аерації відбувається найбільше нагромадження 

гумусу. Еталоном такого ґрунту можуть бути чорноземи, де його вміст 

коливається у межах 4,0–6,0%. У дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах 

Полісся вміст гумусу не перевищує 0,7–2,0% [158, 314].  

З органічною частиною ґрунту пов'язано переважну більшість ґрунтових 

процесів у загальному біосферному потоці речовини і енергії. За умов 

зростаючого антропогенного навантаження конструювання схем удобрення  із 

площини існуючої формули NP  слід змінити на ефективну – CNPK, що 

дозволить ввести додатковий енергетичний компонент у вигляді вторинних 

органічних ресурсів у землеробстві [70].  

Внесені у ґрунт мінеральні добрива становлять 1/10000 або               

1/20000 частку від маси орного шару (0-20 см) на 1 га. При цьому мінеральні 

добрива негомогенізовані з усією ґрунтовою масою, а лише є дотичними 

частками, що прилягають до гранул добрив, тобто вплив їх відбувається в 

межах мікрозон, створюючи вогнища активної рухомості органічної речовини 

[431]. За внесення органічних добрив у макродозах проходить значно більша 

гомогенізація органічної маси у вигляді підстилкового гною, а при застосуванні 

рідкого гною або його рідкої фракції, практично гомогенізується весь об'єм 

орного шару, що зазнає обробітку ґрунтообробними знаряддями. 
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За застосування добрив важливе практичне значення має дотримання 

оптимального співвідношення C:N у складі пожнивних решток, внесених 

органічних і мінеральних добрив, яке повинно складати як 1:20–25 [23]. 

Установлено, що для кожного типу ґрунту існує свій рівень самостабілізації 

гумусу і спроба формувати цей процес високими дозами добрив тільки посилює 

мінералізацію органічної речовини [266]. 

М.Н. Новиков [310] відзначає, що безпідстилковий гній за здатністю до 

нагромадження гумусу поступається традиційному підстилковому. Це 

пов'язано з низьким співвідношення у ньому C:N і високим вмістом розчинних 

форм азоту, що прискорює мінералізацію органічної речовини. На дерново-

підзолистому ґрунті, за тривалого застосування безпідстилкового гною, вміст 

водорозчинних форм гумусу підвищувався на 34%, тоді як на чорноземі на 5%. 

У тривалому досліді на дерново-підзолистому ґрунті в 1978–1988 pp. 

вивчали ефективність надлишкового активного мулу як продукту аеробної 

мікробіологічної переробки рідкої фракції тваринницьких стоків та осад 

вертикальних відстійників за мінімальних доз під просапні культури N150, під 

культури суцільного посіву – N75. Максимальне навантаження продуктами 

біологічної переробки відповідно склало N900 і N450. Такі дози визначено як 

стресові за аварійних чи інших ситуацій [66]. 

Результати визначення вмісту загального гумусу показують, що 

систематичне навантаження площі тваринницькими стоками порівняно з 

вихідним вмістом, підвищили вміст загального гумусу з 1,16 до 1,3%, що 

становить 11%, запаси гумусу збільшились на 4 т/га при нагромадженні його на 

контролі в межах 35 т/га.  

Зниження вмісту гумусу за високих навантажень мулом, порівняно з 

помірними, є симптоматичним у тому плані, що процеси мінералізації 

органічної речовини при цьому переважають процеси гуміфікації. Отже, 

результати наших досліджень є прямим підтвердженням положення щодо 
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неможливості досягти високими дозами органічних добрив підвищення вмісту 

гумусу на площах утилізації тваринницьких стоків. 

У процесах трансформації органічної речовини за внесення осаду 

вертикальних відстійників у дозах N150-300 і N450-900 вміст загального гумусу в 

кінці другої ротації сівозміни становив 1,37 і 1,40%, за внесення таких доз  

НАМ – 1,35–1,4 3%. Проте види відходів помітно впливали на якісний склад 

гумусу – по середніх дозах осаду (N150-300) вміст гумінових кислот становив   

25,3%, по мулу на 15% менше, відповідно по високих дозах – 33% і по мулу 

нижче на 15% [66]. Гумінові кислоти переважали їх вміст у вихідних зразках по 

осадах в середніх дозах на 18%, високих – на 69%, у мулі вміст гумінових 

кислот понизився на середніх дозах до 6%, а на високих підвищився на 30%. 

Вміст фульвокислот, порівняно з вихідними зразками, помітно знизився на 

середніх дозах у межах 7–13%, на високих – в 1,7–1,9 раза. Слід відзначити, що 

нерозчинний залишок (власне гуміни) не перевищував 2,0–6,0%. За внесення 

помірних доз мулу, не дивлячись на вищий вміст загального гумусу, 

співвідношення Сгк:Сфк було менше одиниці, тоді як у вихідних зразках 

ґрунту воно було в межах 1,06.  

Таким чином, під впливом систематичного внесення високих доз 

продуктів біологічної очистки стоків в орному шарі відбувається акумулятивні 

процеси, що  деякою мірою приводить до пригнічення процесів опідзолення в 

дерново-підзолистому грунті. Це проявляється в нагромадженні загального 

гумусу і його гуматності. 

Внаслідок проведення реконструкції у 1995 р. в досліді знижено дози 

твердої фракції безпідстилкового гною на 50% і тому одинарна доза відходів 

під зерновими культурами становила N50 з додаванням калійних добрив у дозах 

К75-90. Адже за роки попередніх досліджень встановлено різкий дефіцит калію, 

вилугуваного водою з твердої фракції у процесі гідрозмиву. 

Щорічне визначення вмісту загального гумусу в орному шарі ґрунту за  

IV ротацію кормової сівозміни показало, що систематичне внесення твердої 
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фракції тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита» на дерново-

підзолистому супіщаному ґрунті, легкому за гранулометричним складом, 

підтримує вміст гумусу на вихідному рівні в межах 1,1%. 

Процеси дегуміфікації, із зниженням вмісту загального гумусу, відбулись 

за екстенсивного ведення сівозміни без добрив – 0,98% та на фонах із 

систематичним застосуванням мінеральних добрив – 1,03–1,07% гумусу. 

Природне збіднення дерново-підзолистого ґрунту на мулисту фракцію та  

деструктивний хід мінералізації органічної речовини ґрунтовою мікрофлорою є 

причиною того, що вміст загального гумусу не поновлюється у випадках 

систематичного внесення до ґрунту твердої фракції. Вміст гумусу на фонах з 

внесенням твердої фракції і калійних добрив за 4 ротації кормової сівозміни 

складав 1,03-1,12%, мінеральних добрив – 1,04% і дози ТФС N75 – 1,17%         

(табл. 5.3, табл. Д.4). 

 Таблиця 5.3 

Вплив систематичного внесення твердої фракції тваринницьких стоків 

СВАТ «Агрокомбінат «Калита» на вміст загального гумусу і його запасів в 

орному шарі (0-20 см) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту в 

тривалому досліді, 1996-2003 рр. 

Удобрення 

Вміст загального 

гумусу 

Запас загального 

гумусу 

% 
приріст до 

контролю 
т/га 

приріст до 

контролю 

т/га % 

Без добрив (контроль) 0,89 - 27,4 - - 

N75Р68К90 1,04 0,15 29,1 1,7 6 

ТФС N75 + N75Р67К90 1,12 0,23 31,4 4,0 15 

ТФС N75 1,17 0,28 32,8 5,4 20 

ТФС N75– 1 доза + К90 1,07 0,18 29,9 2,5 9 

ТФС N150– 2 дози + К90 1,11 0,22 31,1 3,4 14 

ТФС N225– 3 дози + К90 1,03 0,14 28,8 1,4 5 

ТФС N300– 4 дози + К90 1,05 0,16 29,4 2,0 7 

НІР05 0,11     

V% 9,3     
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За роки досліджень найперспективнішими визначено сумісне 

застосування соломи і седератів, а також поєднання сидератів із внесенням 

твердої фракції (безпідстилкового гною) свиней N75, де вміст загального гумусу 

в орному шарі (0-20 см) грунті відповідно становив 1,07 і 1,11% (на 0,18 і  

0,22 абсолютних відсотків вище порівняно з контролем без добрив), або на  

5,0 т/га більше за внесення соломи, на 20 т/га – за внесення соломи і сидератів і 

на 25 т/га – за внесення сидератів і твердої фракції (табл. 5.4, табл. Д.5). 

Таблиця 5.4 

Вплив систематичного внесення твердої фракції тваринницьких стоків 

СВАТ «Агрокомбінат «Калита» і побічної продукції рослинництва  на 

вміст загального гумусу і його запасів в орному шарі (0-20 см) дерново-

підзолистого супіщаного ґрунту в тривалому досліді, 1996–2003 рр. 

Удобрення 

Вміст загального 

гумусу 

Запас загального 

гумусу 

% 
приріст до 

контролю 
т/га 

приріст до 

контролю 

т/га % 

Без добрив (контроль) 0,89 - 24,9 - - 

Солома 2,5 т + N25 0,99 0,10 27,7 2,8 11 

Солома 2,5 т + ТФС N75– 1 доза 1,04 0,15 29,1 1,2 5 

Солома 2,5 т + N25+ сидерати 10 т 1,07 0,18 29,9 5,0 20 

ТФС N75 + сидерати 10 т 1,11 0,22 31,1 6,2 25 

N75Р68К90 1,04 0,15 29,1 4,2 7 

ТФС N75 1,17 0,28 32,8 7,9 32 

НІР05 0,10     
 

Практично коливання вмісту загального гумусу знаходиться вище значень 

НІР з низьким коефіцієнтом варіабельності. 

В польовій 10-пільній сівозміні на чорноземі типовому встановлено, що за 

вихідного вмісту загального гумусу в орному шарі (0-20 см) ґрунту у кількості 

3,93% за екстенсивного ведення сівозміни за останню її 5-пільну ланку 

відбулось зниження його вмісту на 0,37% або на 9,4 відносних відсотка.  
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За систематичного застосування рідкого гною свиней вміст гумусу за 

внесення його у дозах N200 і N300 та мінеральних добрив (N100Р60К80) відбулось 

його підвищення на 0,05-0,06%. По відношенню до контролю одержано 

математично достовірні дані. 

Отже, входячи із визначеної Г.А. Мазуром [267] штучної родючості 

ґрунту, яка забезпечується антропогенним чинником, енерговитрати для її 

підвищення не компенсуються внесенням високих доз органічних і мінеральних 

добрив. За найменшої дози рідкого гною (N100) і найбільшої (N400) вміст 

загального гумусу залишився на вихідному рівні, що свідчить про 

урівноваження в чорноземі процесів гуміфікації за будь-якого рівня 

застосування рідкого гною (табл. 5.5, табл. Д.6). 

Таблиця 5.5 

Вплив систематичного внесення рідкого гною свинокомплексу на вміст 

загального гумусу і його запасів в орному (0-20 см) шарі  

чорнозему типового, 1998-2002 рр. 

Удобрення 

Вміст загального 

гумусу 

Запас загального 

гумусу 

% 
приріст до 

контролю 
т/га 

приріст до 

контролю 

т/га % 

Без добрив (контроль) 3,66 – 87,8 - - 

Рідкий гній N100 3,90 0,24 93,6 5,8 7 

Рідкий гній N200 4,03 0,37 96,7 8,9 10 

Рідкий гній N300 4,12 0,46 98,8 11,0 13 

Рідкий гній N400 4,05 0,39 97,2 9,4 11 

N100P60К80 4,03 0,37 96,7 8,9 10 

НІР05 0,25     

V% 4,2     

Примітка. Вміст загального гумусу у вихідних зразках – 3,9 %. 

  

 Порівнюючи зміни гумусного стану чорнозему типового із вмістом на 

контролі (3,66%), визначено чітку закономірність підвищення його вмісту 

залежно від зростаючих доз рідкого гною N100, N200, N300 із приростом 
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відповідно 0,24; 0,37 і 0,46%. Застосування найвищої дози рідкого гною N400 не 

привело до підвищення вмісту загального гумусу порівняно з нижчими дозами, 

він становить 4,05%, або 97,2 т/га в перерахунку на його запаси в шарі 0-20 см 

грунту (див. табл. 5.5). 

Згідно схеми польового досліду після пшениці озимої з 1998-2002 рр. 

вивчали пряму дію і післядію соломи за вирощування культур польової 

сівозміни.  

Слід зазначити, що за внесення 5 т/га соломи у чистому вигляді на 

чорноземі типовому відбулося підвищення вмісту гумусу на 0,13 % порівняно з 

контролем без добрив, а за сумісного застосвування її з  мінеральним азотом із 

розрахунку 10 кг/т, або внесення по соломі рідкого гною у дозі N100 (50 т/га) 

вміст загального гумусу був однаковий і становив 3,89% (93,3 т/га). 

За внесення соломи коефіцієнт варіабельності не перевищував 2,4%, що 

свідчить про стабільність проходження процесів гуміфікації  (табл. 5.6,  

табл. Д.7). 

Таблиця 5.6 

Вплив побічної продукції рослинництва (соломи пшениці озимої) у поєднанні 

з рідким гноєм і мінеральними добривами на вміст гумусу в орному шарі  

(0–20 см) чорнозему типового малогумусного, 1998-2002 рр. 

Удобрення 

Вміст гумусу Запас гумусу 

% 
приріст до 

контролю 
т/га 

приріст до 

контролю 

т/га % 

Без добрив(контроль) 3,66 - 87,8 - - 

Солома, 5 т/га 3,79 0,13 90,9 3,1 4 

Солома, 5 т/га + N50 3,89 0,23 93,3 5,5 6 

Солома, 5 т/га + Рг (N100) 3,89 0,23 93,3 5,5 6 

НІР05 0,16     

V% 2,37     

Примітка. Вміст гумусу у вихідних зразках – 3,9 %. 
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5.3 Діяльність грунтових мікроорганізмів за внесення тваринницьких 

відходів 

 

Розуміння процесів трансформації органічної речовини у вигляді відходів 

промислових тваринницьких комплексів неможливе без визначення ролі 

ґрунтової мікрофлори у складному циклі її перетворень, що впливає на стан 

родючості ґрунту. Об'єктом наших досліджень є великий тваринницький 

комплекс по відгодівлі 108 тис. голів свиней з обмеженою площею 

застосування його стоків. Все це створює невластиві для звичайних природних 

процесів ситуації, де основний тягар трансформації енергетичного матеріалу 

лягає на ґрунтову мікрофлору [165]. 

В екологічному плані основна роль тварин полягає в їх безпосередній участі 

у біологічному кругообігу біогенних елементів, і вони виступають каталізаторами 

як в продуктивних, так і деструктивних процесах. Рослинні і тваринні організми, 

відмираючи, переходять у детрит, який мінералізується переважно під дією 

сапротрофів (мікроорганізмів, грибів, простіших ґрунтових безхребетних) і 

формують посереднє тіло – ґрунт [10, 289]. Процеси гумусоутворення є одним з 

інтегральних показників благополуччя екосистеми, в природних умовах 

протікання мікробіологічних процесів у гумусовому шарі наростає у часі, в 

порушених екосистемах – він помітно деградує [206, 262, 290, 291, 434]. 

Найшвидше мікроорганізми трансформують білкові сполуки, а 

клітковина, лігнін, воски, смоли – в 3–4 рази повільніше. У середньому близько 

80–90% рослинних решток у ґрунті мінералізуються, а решта нагромаджується 

у вигляді стійких гумусових сполук [298, 303]. 

В умовах двох тривалих стаціонарних дослідів досліджували вплив різних 

систем удобрення за утилізації відходів в свинокомплексах на специфіку 

формування мікробного ценозу в ґрунті. На дерново-підзолистому ґрунті 

(СВАТ «Агрокомбінат «Калита») дослідження проводили впродовж 1997- 

1999 рр. під кукурудзою на силос, на чорноземі типовому (ПСП «Діар» 
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Володарського району Київської області) – в ланці сівозміни (яра пшениця, 

горох, кукурудза на зерно) відповідно в умовах 8-пільної і 10-пільної сівозмін. 

Мікробіологічні дослідження виконували сумісно з лабораторією 

мікробіології ННЦ «Інститут землеробства НААН». 

Біодіагностування дерново-підзолистого ґрунту свідчить, що 

найсприятливіші умови для функціонування екологічно збалансованого складу 

мікробного ценозу, інтенсифікації оксидоредуктаз, синтезу вільних 

амінокислот, складаються у разі застосування соломи пшениці озимої чи 

сидератів разом з твердою фракцією в дозі 100 кг/га в перерахунку на загальний 

азот, при сумісному внесенні побічної продукції рослинництва і зелених 

добрив. У грунті цих варіантів виявлено значну мікробіологічну активність: 

мікроорганізмів основних таксономічних груп (13-19 млн/г) і сукупність 

еколого-трофічних груп – органотрофів, евтрофів, педотрофів, автотрофів, 

оліготрофів, целюлозоруйнуючих і автохтонних (34-54 млн/г) порівняно з 

контрольним варіантом, де вони становлять відповідно 10 і 22 млн/г. Тут також 

встановлено помірне співвідношення між мікрофлорою, яка асимілює 

мінеральний і органічний азот та активністю процесу мінералізації гумусу на 

рівні контролю (табл. 5.7). Інтенсифікація ферментів класу оксидоредуктаз, 

рівень активності яких пов'язаний з характером біогенезу гумусу, і синтезу 

вільних амінокислот (складових частин первинних молекул гумінових кислот) 

у варіантах досліду з елементами біологізації свідчить про позитивну 

спрямованість біохімічних процесів трансформації органічної речовини в ґрунті 

цих варіантів та є ознакою екологічної стійкості мікробного угруповання. 

Однак у варіанті, де вносили 5 т/га соломи разом з 10 кг азоту на 1 т її сухої 

маси, виявлено пригнічення розвитку спороутворюючих бактерій і грибів на    

35-40%, зниження активності протеази і розкладу клітковини – на 20-32% 

відносно контролю. Це, очевидно, пов’язано з іммобілізацією азоту 

мікроорганізмами, що бурхливо розвиваються і використовують його для 

побудови своїх клітин. Застосування одних мінеральних добрив (N100Р90К120) теж 

зумовило інгібування чисельності вільноіснуючих азотфіксаторів-



216 

 

 

олігонітрофілів і спороутворюючих форм відповідно на 11 і 46%, деяке 

зниження інтенсивності дегідрогенази (на 6-9%) і синтезу амінокислот на 

тканині, підвищення фітотоксичних властивостей ґрунту. 

Особливістю екологічного стану дерново-підзолистого ґрунту, за 

тривалого застосування відходів тваринництва, є підвищення в 2,9-4 рази 

(відносно контролю) чисельності фосфатмобілізуючої мікрофлори у варіантах 

досліду з внесенням твердої фракції в дозі N100-300, а також незначний розвиток 

чи відсутність азотобактера, який в умовах досліду траплявся як весняний 

ефемер у кількості 2,0-6,5%.  

Мікробіологічна індикація чорнозему типового свідчить, що найвищу 

біогенність і оптимальну трансформуючу здатність щодо органічної речовини 

ґрунту забезпечило внесення рідкого гною свиней в помірних дозах  

(N100-200 кг/га), соломи пшениці озимої (табл. 5.8).  

Показники сумарної чисельності основних таксономічних груп 

мікроорганізмів за помірних доз гною становлять 18-30 млн/г на контролі  

10 млн/г і еколого-трофічних груп – 48-60 млн/г, на контролі 29 млн/г.  

Більшу кількість у ґрунті мікроорганізмів визначено у варіантах з 

елементами «біологізації» і при внесенні рідких органічних добрив. Однак у 

разі застосування лише мінеральних добрив відбувається пригнічення 

чисельності азотобактеру і спороутворюючих бактерій відповідно на 22 і 50% 

та зниження активності поліфенолоксидази на 12% порівняно з контролем.  

Отримані результати свідчать про те, що навантаження чорнозему 

типового зростаючими дозами рідкого гною (200 кг/га і особливо 400 кг/га 

загального азоту), застосування в дерново-підзолистому грунті підвищеної дози 

твердої фракції (N300), внесення мінеральних добрив (відповідно – N100Р60К80 і 

N100Р90К120) зумовили підвищення мінералізаційної функції біоценозу.  

Встановлено тенденцію підвищення коефіцієнтів мінералізації – 

іммобілізації азоту до 2,39-2,76 од. (дерново-підзолистий грунт) і 3,27-3,9 од. 

(чорнозем), а також показників активності процесу мінералізації гумусу – 

відповідно до 42-59 і 36-44%.  
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Таблиця 5.7 
Біологічна активність, напруженість мінералізаційних процесів в різних системах удобрення за вирощування 

кукурудзи на силос у дерново-підзолистому ґрунті при утилізації відходів СВАТ «Агрокомбінат «Калита»,  
середнє за 1997-1999 рр. 

Удобрення 

Загальна 
кількість 
бактерій, 
грибів, 

стрепто-
міцетів 
млн/г 
а.с.г.* 

 

Олігонітро- 
фільні 

бактерії, 
млн/г 
 а.с.г.  

 

Мікроорга- 
нізми, що 
розчиня- 

ють фосфати 
кальцію, 

млн/г 
 а.с.г.  

 

Нітрифіку- 
ючі 

бактерії, 
тис/г 
а.с.г. 

 
 

Денітрифіку- 
ючі бактерії, 

тис/г 
а.с.г. 

 

Коефіцієнт 
мінера-
лізації – 

іммобілізм- 
ції азоту 

(співвідно- 
шення мік- 

рофлори 
КАА/МПА) 

Активність 
процесу 
мінера- 

лізації гу- 
мусу,% 

** 

Дегідроге- 
назна ак- 
тивність, 

мг форма- 
зану/10г 
грунту 

Поліфено- 
локсидаз- 
на актив- 
ність, мг 
n-бензо- 

хінону/10 г 
грунту 

Протеазна 
активність, 
желатино- 
літичних 
одиниць/ 

10 г грунту 

Сумарна 
кількість 
вільних 

амін 
окис- 

лот, мг 
лейцину 

на 1 г 
тканини 

Урожайність 
кукурудзи, 
т/га зеленої 

маси 
 

 Без добрив 
(контроль) 

10,0 7,5 1,2 774 120 1,71 24 1,00 7,4 220 0,37 22,5 

Солома (5т/га) + 
N10 на 1 т сухої 
маси 

13,3 9,7 1,3 854 470 2,18 29 1,12 12,7 176 0,58 29,4 

Солома + N100 
(тверда фракція) 

13,0 10,4 2,5 803 514 1,92 25 1,06 10,7 264 0,49 37,8 

Солома + N10 + 
сидерати 

19,2 14,4 2,4 996 807 2,15 29 1,16 13,2 308 0,55 39,3 

Сидерати +N100 

(тверда фракція) 
13,3 9,9 2,0 918 748 1,94 22 1,08 9,4 246 0,44 41,6 

N100Р90К120 11,0 6,7 2,1 1320 1300 2,39 42 0,94 8,5 286 0,34 47,4 

Тверда фракція N100 10,6 8,7 3,6 809 434 2,00 36 0,98 7,7 240 0,39 46,1 

 Тверда фракція N100+ 
К120 

12,1 8,2 3,5 950 724 1,95 33 0,98 9,5 242 0,42 45,9 

 Тверда фракція 
N300+ К120 

12,6 7,8 4,8 1258 1610 2,76 59 0,97 10,7 330 0,40 52,1 

НІР05 1,0 0,7 0,8 36 - - - 0,04 1,2 20 0,05 18,5 

________________________ 
*) Абсолютно-сухий ґрунт;    
**) Співвідношення мікрофлори на нітритному агарі/ПГАП. 

2
1
7
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Таблиця 5.8  

Біогенність, активність біохімічних і мінералізаційних процесів у чорноземі типовому сівозміни в різних системах 

удобрення за вирощування на зелену масу кукурудзи в умовах утилізації тваринницьких відходів ПСП "ДІАР", 

середнє за 1997-1999 рр. 

Удобрення 

Загальна 

кількість 

бактерій, 

грибів, 

стрепто-

міцетів 

млн/г 

а.с.г.* 

 

Олігонітро- 

фільні 

бактерії, 

млн/г 

а.с.г. 

 

Мікроорга- 

нізми, що 

розчиня- 

ють 

фосфати 

кальцію, 

млн/г 

а.с.г. 

 

Нітрифіку 

ючі 

бактерії, 

тис/г 

 а.с.г 

 

 

Денітрифіку- 

ючі бактерії, 

тис/г 

 а.с.г 

 

 

Азотобак- 

тер, % об- 

ростання 

грудочок 

грунту 

Коефіцієнт 

мінера-

лізації – 

іммобілізм- 

ції азоту 

(співвідно- 

шення мік- 

рофлори 

КАА/МПА) 

Активність 

процесу 

мінера- 

лізації гу- 

мусу,% 

** 

Поліфено- 

локсидаз- 

на актив- 

ність, мг 

n-бензо- 

хінону/10 г 

грунту 

Протеазна 

активність, 

желатино- 

літичних 

одиниць/ 

10 г грунту 

Активність 

розкладу 

кліткови- 

ни, % 

Урожай- 

ність 

куку-

рудзи, 

т/га 

зеленої 

маси 

 

Без добрив 

(контроль) 
9,9 8,2 1,2 664 290 23 1,72 21 9,2 293 22 19,1 

 Рідкий гній 

N100 
18,5 13,5 1,9 913 540 28 2,80 27 9,8 337 24 27,7 

 Рідкий гній 

N300 
23,2 13,9 2,4 1005 782 36 3,27 24 10,3 356 27 33,8 

 N100Р60К80 17,2 12,0 0,6 1105 948 18 3,90 36 7,3 330 30 35,7 

 Солома озимої 

пшениці (5 т/га) 
29,7 11,0 1,5 684 625 42 2,67 16 12,5 258 20 24,2 

Солома (5 т/га) 

+ N50 
18,1 13,5 2,0 786 580 45 2,57 29 13,1 302 34 25,9 

Солома (5 т/га) 

+ рідкий гній + 

N100 

19,2 15,5 1,6 956 725 53 3,21 30 12,2 308 29 28,1 

 Рідкий гній  

        N400 
15,8 10,4 2,0 1277 868 47 3,37 44 13,0 390 33 47,3 

НІР05 5,5 2,0 0,4 42 - 5 - - 1,0 15 3 2,4 

 
*) Абсолютно-сухий ґрунт;    
**) Співвідношення мікрофлори на нітритному агарі/ПГАП. 

2
1
8
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5.4 Нагромадження сполук азоту у ґрунті за утилізації відходів 

промислового тваринництва 

 

Трансформація азоту в ґрунті. Застосування відходів промислового 

тваринництва слід розглядати, перш за все, як джерело надходження до ґрунту 

сполук азоту. Відомо, що внесений доступний для рослин азот з будь-яким 

видом добрив максимально використовується ними впродовж першого 

вегетаційного періоду. Внаслідок взаємодії ґрунтової мікрофлори і включення 

азоту в різні хімічні і біохімічні процеси відбувається синтез аміаку і його 

похідних. Амонійний і нітратний азот є найдоступнішими для рослин формами 

мінерального живлення. За нейтральної реакції ґрунтового розчину та за 

наявності в ґрунті достатньої кількості кальцію, магнію і калію амонійні форми 

азоту засвоюються рослинами краще, а для нітратного живлення рослин 

важливого значення набуває достатнє забезпечення рослин фосфором і 

молібденом [186]. 

У загальному балансі поживних речовин у ґрунті слід враховувати 

непродуктивні втрати азоту внаслідок процесів денітрифікації. Газоподібні 

втрати азоту збільшуються із зростанням доз органічних і мінеральних азотних 

добрив. Встановлено, що за низького азотного навантаження на ґрунт (N30) ці 

втрати становлять 19 %, а за підвищеного (N90) вони зростають удвічі [296]. 

Значну увагу у спеціальній літературі приділяють нітратному 

забрудненню навколишнього природного середовища за застосування добрив, 

особливо в зонах діяльності тваринницьких комплексів. Встановлено, що 

вимивання нітратного азоту у ґрунтах Полісся України в шарі 0-40 см 

становить без застосування добрив – 5,8 кг/га, при внесенні N180Р180К180 –       

38,7, N360Р360К360 – вдвічі більше від попередньої дози [56]. 

Значна частина азоту добрив закріплюється у ґрунті внаслідок процесів 

мобілізації↔іммобілізації його сполук. Мінеральною частиною ґрунту може 

фіксуватись до 40 % внесеного з добривами азоту [453, 467]. Крім того, 

закріплення азоту відбувається у вигляді негідролізованих сполук, частка яких 
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може коливатись у широких межах, досягаючи 50–70 % від його загального 

вмісту у ґрунті [296].  

Нагромадження азоту в ґрунті за утилізації тваринницьких стоків СВАТ 

«Агрокомбінат «Калита». З початку функціонування з 1976 р. і до 1994 р. 

СВАТ «Агрокомбінат «Калита» мав на відгодівлі 108 тис. голів свиней за рік, з 

п’ятирічним періодом стагнацій і відновленням його роботи з 2000 р.–  на рівні 

70 тис. голів. Підприємство є прикладом непомірного і надмірного внесення 

продуктів біологічної і механічної переробки тваринницьких стоків на одиницю 

площі землекористування. Найбільшого стресового навантаження зазнало 

навколишнє природне середовище у першому періоді функціонування 

комплексу. Проведені розрахунки за 20–річний термін діяльності 

свинокомплексу показали, що вихід надлишкового активного мулу і осаду 

вертикальних відстійників у 1991 р. становив 86 тис. т, за 20 років – 1720 тис. т, 

відповідно твердої фракції 36 тис. т і 720 тис. т. У ставки-відстійники щороку 

скидали по 2 млн т біологічно очищених стоків, за 20 років – 40 млн т. Щороку 

у радгоспі «Авангард» виробляли близько 36 тис. т підстилкового гною ВРХ. 

Виходячи з середнього вмісту азоту у кожному виді органічних і мінеральних 

добрив, розраховано, що з твердою фракцією його річне надходження по 

господарству становило 108 т азоту, з осадом вертикальних відстійників і 

надлишковим активним мулом – 258 т, гноєм ВРХ – 144 т, з мінеральними 

добривами – 182 т. Отже, в цілому загальна кількість азоту до кризи комплексу 

у 1994 р. перевищувала 1090 т (з урахуванням біологічно очищених стоків – 

1492 т). Загальна площа землекористування радгоспу «Авангард» у ті роки 

становила 1959,3 га, з них І польова сівозміна – 1376,5 га, переважно 

зрошуваних біологічними стоками земель, з середнім навантаженням 

загального азоту близько 700 кг/га та II кормова сівозміна площею 1063,5 га з 

середнім навантаженням азоту у 300 кг/га. Сінокоси і пасовища приймали 

незначну кількість відходів у зв'язку з високим заляганням ґрунтових вод і 

заболочуванням місцевості. Згідно існуючих в Україні стандартів середнє 

навантаження азоту тваринницьких стоків у зоні Полісся повинне становити 
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150 кг/га. У роки функціонування Калитянського свинокомплексу на 1 га 

земельних угідь радгоспу «Авангард» припадало 36,5 голів свиней за 

середнього нормативу для такого комплексу 12–15 голів, а землеробські поля 

зрошення фактично становили 1376 га за норми 2500–3500 га [57, 58].  

Таким чином, середнє навантаження поголів'я свиней на 1 га 

сільськогосподарських угідь та виділені площі під землеробські поля 

зрошення були майже утричі вищими від нормативних показників. З потрійним 

перевищенням виявилось навантаження на грунт загальним азотом у складі 

органічних і мінеральних добрив, а на землеробських полях зрошення – 

більше ніж у 5 разів.  

Систематичне застосування надмірних доз осаду вертикальних 

відстійників (ОСВ) в кормовій сівозміні (в період 1979-1989 рр) зумовило 

нагромадження у грунті невикористаного азоту добрив, кількість якого 

коливалась, залежно від їх доз внесення, у середньому за рік від 72 кг/га  

(2 дози– N300) до 502 кг/га (6 доз– N900) [121]. 

Згідно наших розрахунків, в 1990 р. площі із низьким вмістом 

гідролізованого азоту становили по господарству 52,4%, із середнім – 32,0% і 

високим – 9,5%, що свідчить про непродуктивні втрати азоту внаслідок 

денітрифікації і вимивання нітратів у нижчі шари ґрунту (табл.5.9). 

Таблиця 5.9 

Рівень забезпеченості ґрунту гідролізованим азотом у сівозмінах радгоспу 

«Авангард» Броварського району Київської області, 1990 p.  
 

Сівозміна 

Обстежена 

площа угідь 

Навантаження гідролізованого азоту на гектар,  

за рівнем забезпеченості 

 низького середнього підвищеного високого 

Польова 1371,5 819,7 433,5 100,7 17,6 

Кормова 411,3 116,5 143,5 – 151,2 

 

Характерною особливістю розподілу тваринницьких стоків і мінеральних 

азотних добрив є нерівномірність їх внесення на окремих полях польової і 
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кормової сівозміни: якщо у І і II полях вміст гідролізованого азоту, становив 

відповідно 154 і 125 мг/кг, то в V і VIII він був у межах низької забезпеченості, 

а в VI полі кормової сівозміни – дуже низької (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 

Вміст гідролізованого азоту у полях польової і кормової сівозмін радгоспу 

«Авангард» Броварського району Київської області, 1990 p. 

У міліграмах на кілограм 
 

Форми азоту 
Польова сівозміна, № поля 

Кормова 

сівозміна, 

№ поля 

1 2 3 4 5 7 8 середнє 5 6 

Гідролізований 

азот 
154 125 79 96 82 106 88 104 106 20 

 

Аналізи показують, що навіть у межах одного і того ж поля, в орному 

шарі з нерівномірним навантаженням відходів тваринництва, показники за 

вмістом гідролізованого азоту, відрізняються майже на градацію.  

Відповідь на практичні питання щодо трансформації органічної речовини 

одержано за проведення моніторингу у триваломудосліді на дерново-

підзолистому супіщаному ґрунті в радгоспі «Авангард». Упродовж першої 

ротації польової сівозміни в 1979–1983 pp. у досліді проведено лізиметричні 

дослідження методом плосковрізаних лізиметрів у модифікації Шилової  

(50 см x 50 см) із закладанням їх на глибину 1 м на таких варіантах: без добрив, 

за внесення осаду вертикальних відстійників у дозах N450 і N950. Фільтрат 

збирали в спеціальні бутлі з посезонним його відкачуванням для агрохімічного 

аналізу. Встановлено пряму залежність між внесеною кількістю добрив і 

концентрацією у фільтраті нітратного азоту (N-NO3). Так, на контролі без 

внесення добрив під картоплею за межі кореневмісного шару вимито 0,5 кг/га 

N – NO3, а за внесення 6 доз (N900) кількість вимитого азоту становила 352 кг/га, 

під пшеницею озимою – відповідно на контролі 0,4 кг/га, а за внесення N450 – 

211 кг/га [65]. 
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Для вияснення подальшої міграції нітратного азоту на глибину до 6 м в 

1982 і 1987 pp. та в 1992 і 1994 pp. відбирали зразки ґрунту на контрольних 

варіантах, а також за внесення 2 і 6 доз осаду вертикальних відстійників та 

надлишкового активного мулу з інтервалом відбору зразків відповідно через 

 60 см і 100 см до глибини 5–6 м. 

Перший відбір ґрунтових зразків відбувся під картоплею через 4 роки 

після закладання досліду, другий – під вівсом через 10 років. Свердловини 

вибурено ручним буром на варіантах без добрив (контроль), за внесення 

середньої дози осаду вертикальних відстійників N225 (за ротацію – 1800 кг/га N) 

та за максимальної дози N675, що відповідає внесенню під просапні культури 

дози N900, (за ротацію – 8400 кг/га N). Найменші величини концентрації азоту в 

0–60 см шарі ґрунту припадають на контроль без добрив у перші 4 роки 

ведення досліду, де вміст N – NО3 становив 57 кг/га (рис.5.4, табл. Д.8).  

 

Рис. 5.4 Вплив тривалого внесення надлишкового активного мулу на 

міграцію нітратного азоту за профілем дерново-підзолистого ґрунту на глибину 

до 500 см, СВАТ «Агрокомбінат «Калита»:
 

1 – без добрив (контроль); 2 – N 225 (2 дози); 3 – N675 (6 доз). 

 

Через 5 років після першого відбору зразків вміст нітратів у цьому шарі 

збільшився у 2,3 раза, а в середньому до глибини 6 м – удвічі, що свідчить про 
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можливість горизонтальної міграції нітратного азоту із сусідніх ділянок, де 

вносили добрива. 

Насичення верхнього (0-60 см) шару ґрунту нітратами зростає з часом і з 

підвищенням доз осадів вертикальних відстійників: у 1982 р. по дозі N225 вміст 

N – NO3 становив 171 кг/га, через 5 років він був на 30% вищим, а по дозі N675 

на 75% вищим від попереднього визначення. 

Потужна «фабрика» удобрення і міграції нітратів по профілю дерново-

підзолистого супіщаного ґрунту проявилась через 10 років після 

систематичного внесення продуктів біологічної переробки тваринницьких 

стоків. За цей час міграційні процеси розподілились по всьому профілю до 

залягання ґрунтових вод: за внесення подвійної дози азоту у складі добрив на 

глибині 360–420 см кількість нітратів через 5 років в 1987 р. становила 417 кг/га 

N–NО3 (контроль – 111 кг/га), з подвійною дозою, що відповідає оптимальному 

рівню удобрення в 1982 р. у 5,6 разів. У 1987 р. концентрація нітратів 

перемістилась у глибші шари до рівня 480–600 см, де їх сумарна кількість 

досягла 2638 кг/га, перевищивши контроль у 15,4 разів. У загальному підсумку 

до глибини 6 м кількість нітратів на контролі становила 533 кг/га, через 5 років, 

внаслідок горизонтальної і вертикальної міграції, – удвічі більше. Беручи за 

точку відліку вміст нітратів на контролі без добрив у 1982 р. можна дійти 

висновку, що за внесення середніх доз добрив (N225) загальна кількість нітратів 

у товщі ґрунту 0–600 см збільшилась у 4 рази, а через 5 років – у 5 разів, за 

внесення 6 доз, відповідно, у 10 і 18 разів.  

Унаслідок проходження процесів трансформації речовини і нітрифікації в 

агробіоценозі польового досліду сумарне вимивання нітратного азоту в 

перерахунку на елементарну його форму (N) становило на контролі без добрив 

120 кг/га. За внесення упродовж 5 років 900 кг/га азоту (середня доза N675) 

вимиванню підлягало 54% від внесеної кількості азоту з мулом, а ще через  

5 років процес стабілізувався на рівні 35%. За внесення 6 доз надлишково 

активного мулу частка втрат азоту, що підлягала вимиванню до рівня ґрунтових 

вод, становила в обох випадках близько 40% (див. рис. 5.4, табл. Д.8). 
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Наступний моніторинг нітратного забруднення ґрунтової товщі надлишковим 

активним мулом проведено через 5 років (у 1992 р.) і повторено через 2 роки  

(у 1994 р.). Зразки відбирали до глибини 5 м через кожні 20 см, в таблиці 5.11 

наведено зведені результати аналізу N-NО3 через 100 см. Середній фоновий 

вміст азоту нітратів у товщі ґрунту 0-500 см становив 156 кг/га. 

За внесення подвійної дози мулу (N225) кількість нітратного азоту на цій 

глибині зросла в 1992 р. у 4,8 раза, 6 доз мулу (N675) – у 8 разів, у 1994 р. 

відповідно в 6,4 і 14,5 разів. Слід зазначити, що найвищі концентрації 

нітратного азоту зосереджувались у верхніх шарах ґрунту (22–33%) та в 

підстилаючих породах, що наближені до рівня ґрунтових вод (25–46% від його 

загальної кількості). В обох випадках створюється пряма загроза нітратного 

забруднення рослинницької продукції і ґрунтових вод (рис. 5.5).  

 

Рис. 5.5 Вплив тривалого внесення надлишкового активного мулу на 

міграцію нітратного азоту за профілем дерново-підзолистого ґрунту на глибину 

до 500 см, СВАТ «Агрокомбінат «Калита»: 

1 – без добрив (контроль); 2 – N 225 (2 дози); 3 – N675 (6 доз). 

 

Порівняння сумарної кількості N-NO3 вказує на збільшення його по 

помірній дозі осадів (N225) до 624 кг/га і за внесення 6 доз мулу (N675) до  

1488 кг/га (табл. 5.11, табл. Д.9).  
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Таблиця 5.11 

Сумарна кількість азоту нітратів у тривалому досліді на дерново-

підзолистому ґрунті у І та II ротації польової сівозміни за профілем ґрунту 

до 500-600 см, СВАТ «Агрокомбінат «Калита» 

У кілограмах на гектар 

 

Удобрення 

Глибина 

відбору, 

см 

Без добрив 

(контроль) 

Доза 

N225 (2 дози) N675 (6 доз) 

ротації 

І II І II І II 

1982–

1987 

рр. 

1992–

1994 

рр. 

1982–

1987 

рр. 

1992–

1994 

рр. 

1982–

1987 

рр. 

1992–

1994 

рр. 

Осади 

вертикальних 

відстійників 

600 120 246 488 624 1184 2183 

Надлишковий 

активний мул  
500 156 102 746 657 1240 1488 

 

Отже, виходячи з одержаних результатів з міграції азоту нітратів за 

профілем ґрунту до рівня ґрунтових вод, можна дійти висновку, що 

застосування продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків СВАТ 

«Агрокомбінат «Калита» за систематичного їх внесення може бути 

безпосереднім джерелом нітратного забруднення ґрунтових вод. 

При цьому за помірного систематичного навантаження вміст нітратів 

підвищувався у товщі ґрунту 5–6 м у 4 рази, а за надмірного (N675) – у 14–18 разів 

порівняно з природним фоном агроценозу. 

Азотний режим дерново-підзолистого ґрунту за застосування продуктів 

біологічної переробки стоків і побічної продукції рослинництва. Гідролізований 

азот є найближчим резервом азотного живлення рослин. У тривалому досліді 

ми визначали його вміст в орному шарі (0-20 см) та до глибини 1 м. На перший 

погляд склалось парадоксальне явище: при внесенні високих доз мулу (N450-900), 

гідролізованого азоту в перерахунку в кг/га по всій 1 м товщі ґрунту 
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нагромаджувалось 75%, тоді як при помірному навантаженні 117%, порівняно з 

контролем без добрив, де його запаси в 1 м шарі, були у межах 1159 кг/га. 

Натомість у липні при загальному зниженні вмісту гідролізованого азоту у  

1,5 рази на варіантах з помірним навантаженням добрив, вміст його за 

максимального навантаження мулом збільшився порівняно з контролем до 

156% і на 40% відносно до запасів азоту у травні. Таке явище пояснюється тим, 

що при високих навантаженнях мулу на початку вегетаційного періоду, 

внаслідок високих концентрацій у ґрунті органічної речовини, відбувались 

гальмування мікробіологічних процесів та уповільнення трансформації 

органічних сполук у легкозасвійні для рослин форми. У другій половині 

вегетації за наявності розведення і значної кількості енергетичного матеріалу 

спостерігали «біоспалах» цих процесів, внаслідок чого різко підвищувався 

вміст гідролізованого азоту (табл. 5.12).  

Таблиця 5.12 

Вплив зростаючих доз надлишкового активного мулу на вміст у 1 м шарі 

дерново-підзолистого ґрунту гідролізованого азоту під однорічними 

травами, СВАТ «Агрокомбінат «Калита», середнє за 1992-1994 pp. 

Удобрення 

Вміст гідролізованого азоту, мг/кг 

шар ґрунту, см 

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

0-100  

кг/га 
± до 

контролю 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Травень 

Без добрив (контроль) 72,8 84,0 72,8 89,6 67,2 1159 - 100 

N75-150P45-90K60-120 112,0 110,0 61,0 75,0 62,0 1260 101 109 

НАМ – помірна доза N75-150 112,0 110,0 78,4 86,7 64,4 1355 196 117 

НАМ – висока доза N450-900 95,4 84,0 44,8 36,2 28,0 865 -294 75 

НАМ – помірна доза N75-150 + 

К60-120 
112,0 95,2 67,2 58,8 36,4 1109 -50 96 
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Продовж. табл. 5.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Липень 

 
Без добрив (контроль) 64,4 70,0 47,6 47,6 28,0 772 – 100 

N75-150P45-90K60-120 89,0 67,2 58,6 43,6 42,0 865 93 112 

НАМ – помірна доза N75-150 78,4 85,2 70,0 33,6 25,2 877 105 114 

НАМ – висока доза N450-900 126,0 126,0 64,4 44,8 39,2 1201 429 156 

НАМ – помірна доза N75-150 + 

К60 -120 
64,4 70,0 47,6 47,6 28,0 772 0 100 

X  84,4 83,7 57,6 43,4 32,5 897,4   

Sx 11,4 11,0 4,5 2,6 3,4 79,1   

V% 30,1 29,5 17,4 13,3 23,3 19,7   

S 25,4 24,7 10,0 5,8 7,6 176,8   

НІР05 44,7 43,4 17,6 10,2 13,3 311   

 

Слід зазначити, що ця форма азоту не піддається загальному поняттю, що 

відповідає міграційним процесам. Швидше тут можна вести мову про сезонний 

розподіл гідролізованого азоту у 1 м шарі ґрунту. На початку вегетаційного 

періоду, внаслідок зазначених причин, помітні і закономірні зміни його вмісту 

відбувались у шарі 0–40 см, у другій половині вегетації, при високих 

навантаженнях, і в шарі 0–60 см. 

Визначення динаміки вмісту нітратного азоту під однорічними травами в 

1992–1994 pp. засвідчило, що цей показник є нестабільною величиною і 

змінюється залежно від видів добрив і сезону. Найінтенсивніше на процеси 

нітрифікації у весняний період впливали мінеральні добрива (табл. 5.13).  

За систематичного внесення продуктів біологічної переробки стоків у 

помірних дозах вміст нітратного азоту переважав контроль утричі, а за 

внесення N75–150 у складі повного мінерального удобрення та високої дози 

надлишкового активного мулу (N450-900) його вміст був вищим у 7 разів. У 

другій половині вегетаційного періоду, очевидно, відбулось переміщення 

нітратів з гравітаційним потоком ґрунтових вод у глибші шари ґрунту.  
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Таблиця 5.13 

Вплив зростаючих доз надлишкового активного мулу на вміст нітратного 

азоту у 1 м шарі дерново-підзолистого ґрунту під однорічними травами, 

СВАТ «Агрокомбінат «Калита», середнє за 1992–1994 p. 

Удобрення 

Вміст нітратного азоту, мг/кг 

шар ґрунту, см 
вміст у 1 м шарі 

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 
кг/га 

± до 

контролю 
% 

Травень 

Без добрив (контроль) 2,0 1,5 1,3 1,1 сл. 17,7 – 100 

N75-150P45-90K60-120 5,9 7,6 9,1 10,0 20,4 159 141,3 798 

НАМ – помірна доза N75-150 6,5 2,2 2,2 3,5 4,0 55,2 37,5 211 

НАМ – висока доза N450-900 7,8 5,8 4,5 7,9 8,3 133 115,3 651 

НАМ – помірна доза N75-150 + 

К60-120 
6,4 3,0 3,0 5,9 сл. 55 37,3 210 

Липень 

Без добрив (контроль) 3,0 1,5 1,0 1,1 1,3 23,7 – 100 

N75-150P45-90K60-120 1,8 1,1 1,1 2,8 5,5 36,9 13,2 156 

НАМ – помірна доза N75-150 5,6 4,5 7,8 11,5 10,2 119 95,3 402 

НАМ – висока доза N450-900 4,9 2,5 4,5 7,8 8,5 85 61,3 259 

НАМ – помірна доза N75-150 + 

К60-120 
4,9 1,7 1,0 1,9 6,8 16,3 -7,4 31 

X  7,7 4,0 4,0 5,7 10,9 84,0   

Sx 2,7 1,2 1,4 1,6 4,9 26,5   

V% 76,9 64,3 76,5 61,9 78,0 70,7   

S 5,9 2,6 3,1 3,5 8,5 59,4   

НІР05 10,4 4,5 5,4 6,2 15,0 104   

 

Найнижчим вміст азоту нітратів виявився за додавання до помірних доз 

НАМ (N75-150) калійних добрив, що, вірогідно, пов'язане з пригніченням 

хлористим калієм процесів нітрифікації. 

Цей висновок ліг в основу доповнення твердої фракції тваринницьких 

стоків калієм за реконструкції досліду на III ротацію сівозміни. 
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Азотний режим дерново-підзолистого ґрунту у ІІІ ротації кормової 

сівозміни. Систематичне внесення тваринницьких стоків в умовах тривалого 

досліду визначило вузькі місця у системі удобрення для потреб промислового 

тваринництва. В господарствах такого напряму часто залишається 

невикористаною побічна продукція рослинництва, зокрема, солома зернових 

культур, а також перспективними є сидеральні добрива. Після реконструкції 

польового досліду введено для вивчення тверду фракцію, солому озимих 

культур і зелену масу редьки олійної, яку застосовували пожнивно як 

сидеральну культуру. У дослід входили з 1996 р. і тому цей рік для узагальнень 

аналітичних даних не включено. Згідно до проведеної реконструкції зменшено 

дози твердої фракції на 50% і доповнено кожну її дозу калійними добривами. 

Аналіз азотного режиму орного шару (0–20 см) ґрунту у польовому 

досліді показує, що за час третьої ротації сівозміни (1996–2003 pp.) вміст 

гідролізованого азоту досяг певної стабільності і за внесення твердої фракції 

він знаходився у межах низької забезпеченості цією формою N – менше           

80 мг/кг ґрунту, що свідчить про посилену трансформацію органічної речовини 

ґрунту і втрати азоту в процесі денітрифікації (табл. Д.10). Внесення побічної 

продукції рослинництва і сидератів помітно знизило вміст гідролізованого 

азоту, що пов'язано із зменшенням доз твердої фракції у зв'язку з доповненням 

її побічною продукцією рослинництва і зеленими добривами. 

Як видно з рис. 5.6, середнє накопичення нітратного азоту було 

незначним і майже не залежало від систем удобрення і вказує на високу 

мобільність цієї форми азоту. Вміст гідролізованого азоту мав тенденцію до 

підвищення на фоні високих доз добрив, але не перевищував 80 мг/кг, що 

відповідає градації низького забезпечення цією формою азоту. Найменшу 

залежність від дози твердої фракції виявлено при визначення вмісту у грунті 

форми аміачної форми азоту, кількість якого різко знижувалась за внесенння 

лише мінеральних добрив, що, очевидно, пов’язано з необмінним його 

поглинанням грунтовим комплеком.  
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Рис. 5.6 Азотний режим орного (0-20 см) шару дерново-підзолистого 

супіщаного ґрунту за внесення твердої фракції свиней, СВАТ «Агрокомбінат 

«Калита», середнє за 1996–2001 рр.: 

1. Без добрив (контроль); 2. ТФС N50-100; 3. ТФС N50-100+K60-120;  

4. ТФС N100-200+K60-120; 5. ТФС N150-300+K60-120; 6. ТФС N200-400+K60-120;  

7. N50-60-120 8. N50-100P45-90K60-120; 9. N50-100 + K60-120 

 

У середньому на різних фонах найменша істотна різниця становила по 

гідролізованого азоту – 9,5 мг/кг, N–NH4 – 4,1 мг/кг і N–NO3 – 2,0 мг/кг, 

відповідно коефіцієнт варіабельності змінювався у межах 12; 31 і 25%, що вказує 

на значну залежність зміни показників від погодних умов вегетаційного періоду.  

Як свідчать дані, представлені на рисунку 5.7 (табл. Д.11) подібні 

закономірності зберігаються і за систематичного застосування соломи і 

сидератів. 
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Рис. 5.7 Вплив тривалої дії твердої фракції свиней і побічної продукції 

рослинництва на азотний режим орного шару (0–20 см) дерново-підзолистого 

ґрунту, СВАТ «Агрокомбінат «Калита», середнє за 1996–2001 рр.: 

1. Без добрив (контроль); 2. Солома 5 т/га + N50; 3. Солома 5 т/га + ТФС 

N50-100; 4. Солома 5 т/га + сидерати 20 т/га; 5. Сидерати 20 т/га + ТФС  N50–100;  

6. N50-100P45-90K60-120; 7. ТФС N50-100 + N50-100 K60-120. 

 

Азотний режим чорнозему типового за утилізації рідкого гною. 

Завадівський свинокомплекс послужив моделлю середнього за розміром 

господарства, а польові досліди – полігоном для відпрацювання технології 

застосування у землеробстві відходів тваринництва. У 1972-1976 рр. було 

проведено серію короткотривалих дослідів, а з 1977 по 2001 рік вивчали 

ефективність відходів тваринництва за систематичного внесення 100; 200; 300 і 

400 кг/га загального азоту в них у 10-пільній польовій сівозміні.  
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Завдяки буферності чорнозему за зростаючих доз добрив вміст 

гідролізованого азоту не зазнавав істотних змін і коливався у межах               

120-140 мг/кг, слабко реагуючи на підвищення доз рідкого гною від 100 до          

400 кг N на 1 га (рис. 5.8). Вміст амонійного азоту в орному шарі ґрунту у 

середньому за роки досліджень становив 148-187 мг/кг, а нітратного –            

4,8-9,2 мг/кг, проте з коефіцієнтом варіабельності в межах 31–42%, що свідчить 

про залежність цих показників від чинників погоди  (рис. 5.8,  табл. Д.12).  

 

 

  

Рис. 5.8 Вплив систематичного внесення рідкого гною свинокомплексу на 

азотний режим орного шару (0-20 см) чорнозему типового, ПСП «Діар», 

середнє за 1996-2002 pp.: 

1. Без добрив (контроль); 2. Рідкий гній N100; 3. Рідкий гній N200; 4. Рідкий 

гній N300; 5. Рідкий гній N400; 6. N100P60K80 

 

Агроландшафтний моніторинг у зоні діяльності щодо впливу на 

навколишнє природне середовище свинокомплексу у с. Завадівка показав, що 
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його можна визначити як мінімальний, враховуючи дію й інших агрохімікатів у 

басейні р. Рось. Середні показники вмісту нітратів у поверхневих і ґрунтових 

водах за 1978–1988 рр. були у межах нормативного антропогенного 

навантаження з певними відхиленнями, що залежали від сезонних коливань. 

Концентрація нітратів у воді з р. Рось влітку досягала значень, за яких 

відбувається евтрофікація води, що пов'язано з антропогенним впливом на 

функціонування її басейну, де вона становила 3,5 мг N – NО3 на 1 л води. 

Перевищення ГДК у воді криниці завглибшки до 12 м пов'язане з 

місцевими умовами, а не з утилізацією відходів тваринництва. Концентрація 

нітратів у фільтраті плосковрізаних лізиметрів, закладених на глибину до 1 м, 

за помірного навантаження у квітні і листопаді практично не відрізнялась від 

фільтрату, відібраного на контролі без добрив. У випадку застосування високих 

доз рідкого гною (N400) концентрація нітратів досягла 193 мг/ л води, або ж була 

у 3,6 раза вищою порівняно із дозою рідкого гною N100 [48]. 

Отже, за високих навантажень рідкими стоками на одиницю площі 

закономірно зростає загроза нітратного забруднення ґрунтових вод незалежно 

від характеру грунтового покриву. 

 

5.5 Нагромадження фосфору у ґрунті за застосування відходів 

тваринництва 

 

 Міграція фосфору за профілем ґрунту, як встановлено В.Г.Мінєєвим 

[284] не перевищує 0,25-0,6 кг/га за рік. Вона залежить від гранулометричного 

складу ґрунтів, а також від стійкості фосфорних компонентів у сполуках з 

іонами металів. 

Відомо, що відносно міграції фосфору за профілем ґрунту існує дві 

протилежні точки зору – відсутність помітної міграції і наявність її як чинника, 

що визначається гранулометричним складом ґрунтів та місцевими 

кліматичними умовами. Вважають, що фосфор добрив здатний до переміщення 

за профілем ґрунту та потрапляє у дренажні та ґрунтові води [241].  
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Надлишок фосфору у ґрунті сприяє переходу фосфатів у мінеральну 

форму у вегетативних органах, що спричиняє передчасне дозрівання рослин, 

які не встигають сформувати високий урожай. Визначено, що за тривалого 

систематичного застосування фосфорних туків у високих дозах перестають 

діяти знову внесені фосфорні добрива [186]. 

Баланс фосфору у ґрунті за систематичного внесення продуктів 

біологічної переробки. Розрахункові рівні надходження сполук фосфору у 

процесі діяльності у СВАТ «Агрокомбінат «Калита» за 20-річне його 

функціонування до 1994 р. за наявності повного навантаження поголів'я свиней 

до 108 тис. голів за рік, показують, що з осадом вертикальних відстійників і 

надлишковим активним мулом на поля потрапило 267 т Р2О5, з підстилковим 

гноєм ВРХ колишнього радгоспу «Авангард» – 105 т, твердою фракцією 

тваринницьких стоків – 72 т, разом – 371 т Р2О5. Крім того, з 2 млн т біологічно 

очищених стоків на поля зрошення надійшло 207 т Р2О5. Таким чином, загальне 

навантаження органічними і мінеральними фосфатами становило на той час  

978 т Р2О5, що склало на 1 га сільськогосподарських угідь (разом із заливними 

луками) – 331 кг/га, на 1 га ріллі польової і кормової сівозміни – 400 кг/га. 

Після періоду стагнації і відновлення поголів'я свиней на рівні 70 тис. 

голів за рік, знищення поголів'я ВРХ та різкого зменшення фондів мінеральних 

добрив, фосфатне навантаження на наземну екосистему зменшилось удвічі і 

становило 480 т або 200 кг/га Р2О5. 

Природа інтенсивного хімічного вбирання фосфорної кислоти ґрунтовим 

розчином за надмірного внесення продуктів біологічної переробки 

тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита» створила умови для 

зафосфачування на полях із інтенсивним застосуванням відходів. 

Якщо у дерново-підзолистому супіщаному ґрунті на природному фоні 

вміст рухомого фосфору не перевищував 50–60 мг/кг, то за систематичного 

внесення добрив середній його вміст у польовій сівозміні підвищився  

до 190 мг/кг, кормовій – до 180 мг/кг і на лучних угіддях до 110 мг/кг. Поля з 

низьким вмістом Р2О5 склали всього 2,4% від загальної площі 
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сільськогосподарських угідь, тоді як такий рівень відповідає природному 

статусу цих ґрунтів. 

За 5-річний цикл агрохімічного обстеження, порівняно з 1985 р., 

тенденція до зафосфачування ґрунтового покриву господарства істотних змін 

не зазнала, диференціація відбулась переважно з високим і дуже високим 

вмістом Р2О5, що свідчить про глобальність антропогенного впливу на 

фосфатний режим ґрунту (табл. 5.14). 

Таблиця 5.14 

Вміст рухомого фосфору в орному (0–20 см) шарі дерново-підзолистого 

ґрунту в землекористуванні радгоспу «Авангард» (СВАТ «Агрокомбінат 

«Калита»), 1990 р. (визначення – за Кірсановим) 

Сівозміна 

 

Площа, 

га 

Площі з різним вмістом Р2О5, мг/кг 

д
у
ж

е 

н
и

зь
к
и

й
 

н
и
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к
и

й
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п
ід

в
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щ
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й

 

в
и
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к
и

й
 

д
у
ж

е 

в
и

со
к
и

й
 

Польова 1376,5 – 30,0 162,3 245,7 393,4 545,1 

Кормова 1063,5 – 41,2 147,0 212,6 417,5 251,2 

Сінокоси 513,3 – – 146,8 263,0 62,1 48,6 

 

Проведене лабораторією агрохімії додаткове обстеження полів у 1991 р. 

показало, що ступінь зафосфачування виявився найвищим у польовій сівозміні, 

що прийняла на себе біологічно очищені стоки, мінеральні добрива і тверді 

відходи промислового комплексу. 

При цьому середній вміст Р2О5 у польовій сівозміні становив 1260 мг/кг, 

коливаючись від 660 до 2030 мг/кг, по кормовій сівозміні відповідно  

548–1160 мг Р2О5 на 1 кг грунту. Агрохімічне обстеження показало, що 

перевищення вмісту рухомого фосфору у польовій сівозміні у 25 разів вище від 

природного рівня і у 8 разів вище від оптимальних значень для окультуреного 

агрофону дерново-підзолистого ґрунту. У кормовій сівозміні цей показник 

вище відповідно в 11 і 4 рази (табл. 5.15). 
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Таблиця 5.15 

Зміна фосфатного режиму ґрунтового покриву сільськогосподарських 

угідь радгоспу «Авангард» (СВАТ «Агрокомбінат «Калита»), 1990 р.  

У гектарах 
 

Обстежена 

площа 

Площі, з різним забезпеченням рухомих форм Р2О5 

дуже 

низький 
низький середній підвищений високий 

дуже 

високий 

3728,4 – 71,2 325,9 868,7 1321,7 1140 

± до 1985 

р. 

 +01,9 -0,1 +4,1 +21,6 -27,5 

 

Отже, поля СВАТ “Агрокомбінат “Калита” можуть служити еталоном 

зафосфачування за високих навантажень відходами свинокомплексу. 

Фосфатний режим дерново-підзолистого ґрунту за утилізації 

тваринницьких стоків. Характерною особливістю проведення тривалого 

польового досліду з визначення впливу продуктів біологічної переробки на 

потенційну і актуальну родючість ґрунту полягає у тому, що на час його 

закладання не виявилось незафосфаченої ділянки для досліду. Тому вихідний 

вміст фосфатів при закладанні польового досліду у 1978 р. досягав близько     

320 мг, на початку 90-х років XX ст. на варіантах без добрив він становив 

близько 300, в середньому за 1990–2000 рр. – 235 мг/кг. 

 За 1978–1991 pp. систематичне внесення осаду вертикальних 

відстійників за внесення осаду у дозі N150 на глибині 20–40 см збільшило вміст 

рухомого Р2О5  удвічі, а за дози N300 – у 5 разів, відповідно в шарі ґрунту  

40–60 см – в 1,3 і 2,6 раза порівняно з контролем без добрив [185].  

У ланці кормової сівозміни в 1996-2000 рр. вивчали вплив твердої фракції 

мінеральних добрив і побічної продукції рослинництва на поживний режим в 

орному шарі дерново-підзолистого ґрунту. (табл. 5.16, табл. Д.13).  
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Таблиця 5.16 

Вплив зростаючих доз твердої фракції гною свиней на вміст рухомого 

фосфору в орному шарі (0-20 см) дерново-підзолистого ґрунту, СВАТ 

«Агрокомбінат «Калита», середнє за 1996-2000 pp. 
 

Удобрення 

Вміст рухомого фосфору 

мг/кг кг/га 
збільшення до 

контролю, % 

Без добрив (контроль) 235 658 100 

N75Р68К90 589 1649 250 

ТФС N75+N75P68K90 614 1719 261 

ТФС +N50-100 602 1685 256 

ТФС N50–100 +K60-120 646 1809 274 

ТФС N100–200 +К60-120 737 2063 313 

ТФС N150-300 + К60-120 768 2150 326 

ТФС + N200–400 + К60-120 1156 3237 492 
 

Впродовж 5 років без застосування добрив (контроль) вміст рухомого 

фосфору послідовно знижувався від 260 до 230 мг/кг за внесення одинарної 

дози (N75P68K90) його вміст підвищувався в 1,5 раза відносно до контролю і 

становив 586 мг/кг грунту, тоді як за еквівалентної дози твердої фракції  

602 мг/кг, або на 6% вище від дози NPK. За доповнення твердої фракції 

калійними добривами (К60-120) вміст рухомого фосфору підвищувався на 24% 

відносно одинарної дози NPK і на 74%  порівняно з контролем без добрив. 

Подальше підвищення твердої фракції удівчі (по фону калійних добрив) – у три 

рази, трьох доз – у 3,3 раза, 4-х доз – в 4,9 раза. При цьому, спостерігалась 

тенденція до підвищення вмісту рухомого фосфору за дозами добрив, залежно 

від погодних умов вегетаційного періоду. В польовому досліді встановлено 

межу нагромадження рухомого фосфору, що в середньому досягає 1156 мг/кг 

грунту. Решта піддається трансформації у нерозчинні форми і підлягає 

переміщенню у нижчі шари грунту [121]. 
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З проведеного агроекологічного і полігонного моніторингу можна 

зробити висновок про безпосередній вплив продуктів біологічної переробки 

тваринницьких стоків на зафосфачування ґрунту і за подальшого 

систематичного їх внесення продовжує зростати хімічна його поглинальна 

здатність, створюючи прецедент перевищення природного фону до 10 разів.  

Систематичне внесення побічної продукції рослинництва і сидератів на 

дерново-підзолистому грунті також супроводжувалось накопиченням рухомого 

фосфору, хоча це відбувалось з накладанням нових доз добрив на раніше 

зафосфачені фони. Однак за внесення соломи і сидератів помічено 

«пом’якшення » у накопиченні рухомого фосфору. Так, за одинарної дози  

ТФС + 5 т/га соломи його вміст виявився на 8% нижчим, ніж за внесення 

твердої фракції. За застосування по цьому фону 20 т/га зеленої маси сидератів 

вміст фосфору підвищувався лише на 3% порівняно з попередньою дозою  

ТФС + солома (табл. 5.17, табл. Д.14). 

Одним із заходів зниження хімічного пресингу є біоконверсія твердої 

фракції в органо-мінеральні біоактивні добрива. 

Фосфатний режим чорнозему типового за біоконверсії рідкого гною 

свиней. За нормованого навантаження тваринницьких стоків на одиницю площі 

на землях нинішнього господарства ПСП «Діар» Володарського району 

Київської області (с. Завадівка) не відбулось значного підвищення вмісту 

рухомих форм фосфору в орному шарі земель в обробітку. Згідно матеріалів 

агрохімічного обстеження він коливався, переважно, у межах 100–150 мг/кг, що 

відповідає градації середнього забезпечення цим елементом та природному 

фонові для ґрунтів чорноземного типу.  

Звертають на себе увагу сезонні зміни у вмісті фосфору в атмосферних 

опадах, які зростають поступово від весни (0,10 мг/л опадів) до літа  

(0,33 мг) і осені (0,62 мг Р2О5 на 1 л опадів). У залежності від цього, а також від 

впливу зовнішніх антропогенних чинників, збільшувалось концентрація Р2О5 у 

поверхневих водах р. Рось від 0,14 навесні до 1,0 мг/л води восени.  
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Таблиця 5.17 

Вплив побічної продукції і сидератів на вміст рухомого фосфору в орному 

шарі (0–20 см) дерново-підзолистого ґрунту, СВАТ «Агрокомбінат 

«Калита», середнє за 1996-2000 pp. 
 

Удобрення 

Вміст рухомого фосфору 

мг/кг кг/га 
збільшення до 

контролю, % 

Без добрив (контроль) 235 658 - 

Солома – 5 т/га 305 854 30 

Солома – 5 т/га + ТФС N75 560 1568 138 

Сидерат – 20 т/га + солома 5 т/га + N50P30K60 563 1576 140 

N50-100P45-90K60-120 589 1649 150 
 

За існуючими нормативами вважається, що евтрофікація поверхневих вод 

може починатись за концентрації у них Р2О5 вище 0,02 мг/л [243, 375]. Отже, 

вода р. Рось вже навесні містила у 7 разів більше від екологічно безпечного 

рівня розчиненого фосфору, влітку – у 10 разів і в листопаді – у 50 разів. 

Одночасно відмічено зростання концентрації фосфору і у водах криниці 

глибиною 12 м, де вона влітку була у 2,2 раза, а восени у 4 рази вищою, ніж 

навесні. У лізиметричних водах тривалого досліду виявлено подібну 

закономірність щодо сезонного підвищення вмісту загального фосфору [48]. 

Зважаючи на те, що солому і мінеральні добрива вносили під основну 

культуру, яка йшла після пшениці озимої у післядії гною впродовж 3 років, 

вміст рухомого фосфору тут стабілізувався на рівні середньої забезпеченості і 

становив близько 150 мг/кг (табл. 5.18, табл. Д.15). 

Результати полігонного моніторингу на чорноземі типовому 

малогумусному середньосуглинковому свідчать, що за високої буферності і 

поглинальної здатності цього типу ґрунту за систематичного внесення 

зростаючих доз рідкого гною від 100 до 400 кг/га загального азоту з часом не 

відбулось накопичення надлишкової кількості рухомого фосфору, порівняно з 

дерново-підзолистим грунтом. Найвищий рівень забезпеченості рухомим 

фосфором був на варіантах із застосуванням рідкого гною. 
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Таблиця 5.18 

Вплив систематичного внесення рідкого гною на вміст рухомого фосфору в 

орному (0-20 см) шарі чорнозему типового малогумусного ПСП "ДІАР" 

Удобрення 

Середнє за 1997-2002 рр. 

вміст рухомого фосфору 

мг/кг кг/га 
збільшення до 

контролю, % 

Рідкий гній 

Без добрив (контроль) 125 300 100 

Рідкий гній N100 149 343 114 

Рідкий гній N200 170 406 135 

Рідкий гній N300 178 437 146 

Рідкий гній N400 176 425 142 

N160P60K80 188 461 154 

Солома 

Без добрив (контроль) 134 300 100 

Солома 5 т/га 150 379 126 

Солома 5 т/га+N50 147 350 117 

НІР05 30   

V% 59   
 

 

Одержано математично достовірний приріст рухомого фосфору по 

відношенню до контролю із середнім коефіцієнтом варіабельності. Отже, за 

результатами агроландшафтного моніторингу у басейні р. Рось встановлено 

підвищення сезонної міграції (з весни до осені) водорозчинних форм фосфору у 

складі атмосферних, поверхневих і ґрунтових вод, викликаних природними і 

антропогенними чинниками.  

При цьому найінтенсивніші міграції сполук азоту і фосфору відбуваються 

у періоди, коли поверхня полів незахищена рослинністю. Тому серед важливих 

заходів землеробства є впровадження сидеральних культур, мінімального 

обробітку ґрунту, що акумулюють біогенні елементи для біологічного, а не 

геологічного їх кругообігу. 



242 

 

 

5.6 Нагромадження рухомого калію у ґрунті за застосування 

продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків 

 

Серед біогенних елементів калію належить важлива роль як елемента, що 

забезпечує збереження електричної статичності в ґрунті та рослинах. 

Гідратовані калій-іони є безпосереднім джерелом калійного живлення рослин 

[418]. 3a ступенем доступності для сільськогосподарських культур калій ґрунту 

розподіляють на: 1) калій водорозчинний; 2) калій органічної частини ґрунту, 

що входить до складу плазми  мікроорганізмів та до органічних решток;           

3) калій обмінний; 4) калій необмінний; 5) калій нерозчинних алюмосилікатів – 

найпоширеніший і найменш доступний для рослин; 6) важкообмінний калій або 

резервний та фіксований калій ґрунту [330]. Для мінерального живлення рослин 

найдоступнішим є перші три форми калію, обмінний калій – найближчий 

резерв калійного живлення рослин, що мають загальну назву – рухомий калій, 

решта – віддалений резерв. На ґрунтах, збагачених органічною речовиною, що 

зазвичай трапляється у зонах впливу тваринницьких комплексів, у необмінний 

стан може переходити близько 70% калію, тоді як у звичайних ґрунтах не 

більше 20% [48].  

Калій у безпідстилковому гноєві знаходиться у розчинній формі і тому є 

легкозасвійним для сільськогосподарських культур. У ґрунті його рухомість 

вища від сполук фосфору мінеральних добрив і він легше може пересуватись за 

його профілем. 

Вміст калію у нерозділеному на фракції рідкому гноєві майже відповідає 

вмісту азоту (в середньому N – 0,2%, Р2О5 – 0,10%, К2О – 0,16%). Найширше 

співвідношення N:P (як 1:5 і більше) визначено у продуктах біологічної 

переробки великих тваринницьких комплексів, адже в процесі аерації в 

аеротенках значна його частка відходить у біологічні стоки.  

Внесення добрив веде до нагромадження важкообмінних і необмінних 

форм калію. Характерно, що за внесення органічних добрив відбувається 
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інтенсивне накопичення важкообмінних форм калію, тоді як за внесення 

мінеральних добрив – обмінного калію, тобто калій органічних добрив легше 

переходить у фіксований стан [372].  

Калійний режим ґрунту  за внесення тваринницьких стоків СВАТ 

«Агрокомбінат «Калита». У процесі функціонування СВАТ «Агрокомбінат 

«Калита» за повного потенціалу потужності у 108 тис. голів свиней (до 1994 р.) 

і наявності поголів'я ВРХ вміст загального калію у підстилковому гноєві 

великої рогатої худоби становив 0,34%, в осаді вертикальних відстійників і 

твердої фракції – по 0,4%, в надлишковому активному мулі – 0,13% і біологічно 

очищених стоках – 0,02%. У середньому у гнойових стоках до їх розподілу 

співвідношення N:P:K становило як 1:0,75:0,3, а у твердій фракції як 

1:0,24:0,10, у біологічно очищених стоках – 1:1:1, тобто відбувається 

вилуговування калію з екскрементів у рідку їх фазу. Співвідношення N:P:K від 

продуктів біологічної переробки, підстилкового гною і мінеральних добрив в 

цілому по господарству становило як 1:0,65:0,53 за середнього навантаження на 

1 га (без біологічно очищених стоків), азоту 329 кг/га, фосфору 232 кг/га і  

калію 123 кг/гa. Таким чином, в одержаному виході продуктів біологічної 

переробки відбувався помітний дисбаланс, власне, у калійному фонді біогенних 

елементів. 

За природного вмісту рухомого калію у дерново-підзолистих ґрунтах у 

межах 60–70 мг/кг, за 20-річний термін функціонування Калитянського 

свинокомплексу його вміст у польовій сівозміні досяг 100 мг/кг, а в кормовій 

121 мг/кг. Проте у першій із низьким його вмістом залишилось 375,5 га або 

27% її загальної площі, а в другій – 383,4 га або 36%. Незважаючи на 

понаднормове внесення тваринницьких стоків у СВАТ «Агрокомбінат 

«Калита» більше 33% площ від загальної мають низький вміст рухомого калію 

в орному (0-20 см) шарі грунту. Площі із середнім його вмістом не 

перевищують 26%. Проте площі з підвищеним і високим вмістом рухомого 

калію становлять 36%, що свідчить про нерівномірність розподілу 

тваринницьких стоків у сівозмінах господарства (табл. 5.19). 
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Таблиця 5.19 

Вміст рухомого калію в орному (0–20 см) шарі ґрунту в землекористуванні 

СВАТ «Агрокомбінат «Калита», 1990 р. (визначення – за Кірсановим) 
 

Сівозміна 
Площа, 

га 

Середньо-

зведена 

забезпече-

ність К2О, 

мг/кг 

Вміст рухомого калію, мг/кг 

<40 40-80 80-120 120-160 160-240 >240 

дуже 

низький 
низький середній 

підви-

щений 
високий 

дуже 

високий 

площа за ступенем забезпеченості, га 

Польова 1376,5 100 19,6 375,5 422,8 342,9 215,9 – 

Кормова 1069,5 121 54,3 383,4 91,3 200,9 270,5 69,1 

Сінокоси 519,3 110 – 323,2 246,8 15,7 24,6 – 

Разом 2963 110 73,9 991,1 760,9 559,5 510,1 69,1 

 

Незважаючи на масоване застосування у господарстві продуктів 

біологічної переробки тваринницьких стоків на полях у попередній п'ятирічний 

період (1985 р.) спостерігали розширення площ з низьким і дуже низьким його 

вмістом до 49,8 га, натомість площа з дуже високим вмістом знизилась на  

54,2 га (табл. 5.20). 

Таблиця 5.20 

Зміна калійного режиму ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь 

СВАТ «Агрокомбінат «Калита», 1990 р.  

У гектарах 
 

Обстежена 

площа, га 

Площа з різним вмістом рухомого калію 

дуже 

низький 
низький середній підвищений високий 

дуже 

високий 

3728,4 93,7 1146,1 984,9 354,8 579,8 69,1 

± до 1985 

р. 

+2,6 +307 +16,6 +2,8 +2,1 -54,2 

 

Проведений лабораторією агрохімії контрольний відбір і аналіз питної 

води з криниць селища Калита та із свердловини біля свинокомплексу і 

племінної ферми, де  не застосовували відходи тваринництва, вміст калію був 

мінімальним. Біля агрегату зрошення за помірних навантажень міграція 
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біогенних елементів відповідала природному фону, а там, де в ґрунтовий потік 

підземних вод включались продукти біоконверсії це забруднення набуло 

загрозливого характеру (табл. 5.21). 

Таблиця 5.21 

Вміст калію та інших біогенних елементів у питній воді с. Калита та 

контрольних свердловинах на богарних землях і полях зрошення 

біологічно очищеними стоками, 1991 р. 

У міліграмах на літр води 

Місце відбору води NO3 Р2О5 К2О Na2O 

вул. Франка 443 0,18 80 338 

вул. Леніна, 81 413 1,20 70 310 

вул. Петровського, 9 808 7,40 500 363 
вул. Червоноармійська, 30 509 0,45 8 195 

вул. Петровського, 5 сліди 1,60 1 11 

вул. Пінчука 1531 3,40 800 724 

вул. Садова 1416 1,16 44 400 

Контрольні свердловини 

– за свинокомплексом 8 0,10 10 400 

– біля племферми сліди 0,10 8,7 11 

– біля агрегату зрошення 1037 0,37 185 165 

 

Судячи з даних наведених у таблиці 5.21, можна дійти висновку, що на 

час проектної потужності СВАТ «Агрокомбінат «Калита».у 1991 р. досягнуто 

одного із найвищих рівнів нітратного забруднення, що становив близько  

860 мг/л води, а в окремих криницях перевищував і 1500 мг/л. Вміст 

водорозчинного фосфору коливався у межах 0,10–3,4 мг/л. 

Концентрація водорозчинного калію в окремих об'єктах була на низькому 

рівні – 10-80 мг/л, а в окремих – 500-800 мг/л, на зрошуваних землях біологічно 

очищеними стоками – 165 мг/л. Звертає на себе увагу переважно висока 

концентрація натрію, що становила для питної води в середньому по селищу 

Калита 388 мг/л, а на землеробських полях зрошення – 185 мг/л води за 

систематичного застосування стоків. 
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Міграція калію за профілем дерново-підзолистого ґрунту під впливом 

тваринницьких стоків. В умовах полігонного моніторингу у СВАТ 

“Агрокомбінат “Калита” в сівозміну введено варіанти з доповненням доз мулу 

мінеральними калійними добривами, з внесенням К60 під зернові і К120 під 

просапні культури. Як показують дослідження, проведені у 1992–1994 pp., 

систематичне застосування добрив упродовж 16 років наклало помітний 

відбиток на перерозподіл рухомого калію в ґрунті. При цьому на весняний 

період припадають найвищі значення. Цілком закономірним є те, що вони 

характерні для варіантів, де вносили промислові калійні добрива – за 

мінеральної системи удобрення і помірної дози мулу з доповненням калієм, де 

його вміст становив 170–200 мг/кг, тоді як на решті варіантів, включаючи 

високу дозу мулу, не перевищував 60–80 мг/кг. У середині вегетаційного 

періоду на варіантах із мінеральним калієм вміст К2О знизився до 90–130 мг/кг, 

а на решті був у межах 40–50 мг/кг (табл. 5.22). 

Таблиця 5.22 

Вплив мінеральних добрив і зростаючих доз надлишкового активного 

мулу на вміст рухомого калію у 1 м шарі дерново-підзолистого ґрунту під 

однорічними травами в СВАТ «Агрокомбінат «Калита»,  

середнє за 1992-1994 рр. 

У міліграмах на кілограм 

Варіант 

Шар грунту, см Запас 0-100 см 

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 кг/га 

± до 

конт-

ролю 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Травень 

Без добрив (контроль) 66 41 45 58 62 816 – 100 

N75-150P45-90K60-120 171 85 81 77 41 1365 549 166 

НАМ – помірна доза N75-150 66 40 42 69 77 882 66 108 

НАМ – висока доза N450-900 86 71 66 69 59 1053 237 129 

НАМ – помірна доза  

N75-150+ К60-120 
200 215 200 254 163 3069 2253 376 
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Продовж. табл. 5.22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Липень 

Без добрив (контроль) 44 35 67 73 46 795 – 100 

N75-150P45-90K60-120 92 70 67 60 42 993 198 125 

НАМ – помірна доза N75-150 60 46 64 54 39 789 -6 99 

НАМ – висока доза N450-900 52 48 36 48 50 702 -93 88 

НАМ – помірна доза 

 N75-150+ К60-120 
131 121 96 67 35 1356 561 170 

 

Звертає на себе увагу той факт, що у весняний період за помірного 

навантаження надлишковим активним мулом відбулося підвищення вмісту 

калію у 2,9 раза більше порівняно з високою дозою НАМ (N450-900), що 

пов’язано  з підвищеною мінералізацією органічної речовини за високого 

навантаженнями тваринницькими стоками. 

Міграцію рухомого калію, як і інших біогенних елементів, пов'язано з 

сезонним коливанням та навантаженням калієм у складі добрив. За внесення 

надлишкового активного мулу і за чисто мінеральної системи удобрення у 

травні міграція обмінного калію відбувалась на глибину до 60–80 см, тоді як за 

доповнення надлишкового активного мулу калієм мінеральних добрив (К60-120) 

міграція калію проникала до глибини 100 см і перевищувала контроль без 

добрив у 2,6 рази. У липні відмічено пересування обмінного калію на глибину 

лише до 40 см без калійних добрив і до 60 см за їх внесення сумісно з 

надлишковим активним мулом (див. табл. 5.22). 

Після доповнення зростаючих доз твердої фракції калійними добривами 

для зернових К60 і просапних культур К90 за ІІІ ротацію кормової сівозміни, 

протягом 5-ти років, не відбулось значних змін у калійному фонді дерново-

підзолистого грунту (табл. 5.23, табл. Д.16). За низького рівня забезпеченості на 

контролі 52,4 мг/кг найвищий його прирости 30,6 і 34,6 мг/кг або 58-66% 

отримані за суто мінеральної системи N50-100P45-90K60-120, а також доповнення 

твердої фракції свиней у дозі  N50-100  мінеральними добривами    N45-90 К60-120.  
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Таблиця 5.23 

Вплив систематичного внесення твердої фракції тваринницьких стоків на вміст рухомого калію і натрію в 

орному шарі (0-20 см) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту 

Удобрення 

Вміст К2О (рухомий) Вміст Na2О 

Середнє за 1997-2001 рр. Середнє за 1997-1999 рр. 

мг/кг кг/га 
приріст до 

контролю, % 
мг/кг кг/га 

збільшення 

до контролю, 

% 

Без добрив (контроль) 52,4 142 100 23,8 66,6 100 

ТФС - N50-100 75,1 210 143 23,9 66,9 100 

ТФС - N50-100+K60-120 64,3 180 123 30,6 85,7 129 

ТФС - N100-200+K60-120 65,1 182 124 26,0 72,8 109 

ТФС - N150-300+K60-120 70,8 198 135 26,2 73,4 110 

ТФС - N300-400+K60-120 75,5 211 144 29,2 81,7 123 

N50-100 + К60-120 82,7 232 158 29,1 81,5 122 

N50-100P45-90K60-120 87,0 244 166 27,6 77,3 116 

ТФС - N50-100 + N45-90K60-120 83,0 232 158 25,6 71,7 108 

НІР05 14,1   2,6   

V% 18,3   8,91   

2
4
8
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Систематичне внесення як продуктів переробки свиней ТФ N100-400, так і 

мінеральних добрив суттєво не впливало на запаси обмінного натрію в грунті. 

 За аналізу обмінного натрію в орному шарі (0–20 см) складається 

враження, що його вміст не залежить від кількості і виду внесених у сівозміні 

добрив і він коливався переважно від зміни погодних умов. 

Аналізуючи дані калійного режиму за внесення побічної продукції 

рослинництва, сидератів у поєднанні з низькими дозами твердої фракції можна 

дійти висновку, що на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті рослинні 

рештки не відіграли помітної ролі у підвищенні у ньому вмісту рухомого  

калію. 

Баланс поживних речовин в ланці польової сівозміни на дерново- 

підзолистому супіщаному грунті, СВАТ «Агрокомбінат «Калита». Проведений 

розрахунок балансу азоту, фосфору і калію по 4 культурах в ІІ ланці ІІ ротації 

кормової сівозміни (буряки цукрові-овес-вика-жито озиме). Прибуткова 

частина складається з надходження поживних речовин з посівним матеріалом, 

симбіотичною фіксацією та з добривами. Витратна частина – з виносу врожаєм 

основною і побічною продукцією, втрат азоту внаслідок вимивання і 

денітрифікації [359]. 

За 18 років відʹємний баланс по азоту у сівозміні склався на контролі без 

добрив (-47,9 кг/га), за мінеральної системи удобрення (-24,2 кг/га) і майже 

бездефіцитний за помірних доз НАМ (N112,5), де він становив – 2 кг/га. З 

подальшим підвищенням доз НАМ на один інтервал баланс азоту збільшувався 

від 78 до 245 і 280 кг/га, що свідчить про надлишкове надходження азоту, 

починаючи від доз N375. Відʹємний середній баланс фосфору за увесь час 

склався менше на контролі без добрив (-21,6 кг/га). За внесення добрив баланс 

рухомого фосфору був достатнім, послідовно зростаючи від 17,9 кг/га за 

мінеральної системи удобрення до 41,9 кг/га за внесення еквівалентної дози за 

вмістом азоту – до 41,4 кг/га, з подальшим підвищенням дози N225 до  

128,6 кг/га, N375 – до 319 кг/га і N675 508,9 кг/га або в 12 разів більше порівняно з 
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мінімальною оптимальною дозою (N112,5). Це свідчить про надлишкове 

накопичення рухомого фосфору в орному шарі грунту за внесення підвищених і 

високих доз продуктів біологічної переробки стоків. Дефіцит рухомого калію 

прослідковувався від контролю без добрив і до найвищих доз НАМ. 

Найперспективнішими у цьому плані виявились низькі і середні дози НАМ, де 

він перевищував 100 кг/га, знижуючись до 70 кг/га за внесення підвищених і 

високих доз НАМ. Характерно, що для рекомендованої дози надлишкового 

активного мулу N112,5 додавання К60-120 у вигляді калію хлористого підвищувало 

дефіцит азоту від 2 до 37,3 кг/га, при цьому баланс фосфору і азоту за внесення 

калійних добрив мав тенденцію до підвищення. 

Інтенсивність балансу, як відношення внесених поживних речовин до 

виносу, вказує на дефіцит або надлишок елементів живлення в грунті. 

Найнижчі показники інтенсивності балансу визначено на контролі без 

застосування добрив (від 6 до 22,8%). Вже за внесення одинарної дози азоту 

вона досягла 98,2%. З підвищенням середньої дози НАМ на 1 інтервал (N112,5) 

вона становила 101%, за підвищеної дози (N375) цей показник виріс більше ніж 

удвічі – 211%. За високих навантажень НАМ на одиницю сівозмінної площі 

баланс азоту знизився на 42,5% порівняно з попередньою дозою, що пов’язано з 

втратами азоту при вимиванні його з грунту та процесами денітрифікації. 

Додавання до помірної дози НАМ мінеральних калійних добрив інтенсивність 

балансу визначено на рівні – 77%, практично знизивши його на 21% порівняно 

з дозою НАМ без внесення калійних добрив. За мінеральної системи удобрення 

баланс азоту був однаковим з еквівалентною помірною дозою НАМ. 

Інтенсивність балансу фосфору зростала із підвищенням доз добрив. за 

значення на контролі без добрив 7,7%, за внесення одинарної дози НАМ він 

підвищився до 174%, за середньої дози – 298%. На фоні підвищеної дози 

визначено показники, що більше ніж утричі перевищують попередню (середню) 

дозу – 616%. Інтенсивність балансу фосфору за високих навантажень НАМ ((N625) 

перевищувала одинарну (оптимальну) дозу НАМ у 6,4 рази і становила 87%. 
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Зважаючи на вилуговування в осади стічних вод калію, в продуктах 

біологічної переробки стоків вміст його знаходиться у мінімумі, що помітно 

впливає на інтенсивність його балансу. За його рівня на контролі без добрив у    

6% при внесенні помірної дози НАМ вона зросла до 15%, зберігаючи баланс у 

межах 47%, за підвищеної і 60% за високої дози НАМ. За доповнення помірної 

дози НАМ мінеральним калієм інтенсивність балансу становила 70%, тоді як за 

помірної дози НАМ – 15%, або в 4,6 раза вище порівняно з фоном без калію 

(табл. Д.17).  

Можна вважати, що систематичне внесення зростаючих доз рідкого гною 

у тривалому досліді на чорноземі типовому є рушійною силою, що активізує 

міграцію водорозчинних форм калію за межі кореневмісного шару ґрунту. За 

концентрації його у фільтраті лізиметрів, закладених на глибину 1 м, на 

контролі без застосування добрив у кількості 4,23 мг/л фільтрату навіть за 

внесення помірної дози рідкого гною (N100), концентрація його зросла навесні в 

1,7 рази, а влітку – майже утричі. Восени внаслідок мінералізаційних процесів 

вміст калію збільшився як на контролі без добрив, так і за внесення рідкого 

гною [48].  

Таким чином, кругообіг калію, як і інших біогенних елементів, є 

біосферним явищем, що охоплює атмосферні опади, поверхневі води, 

ґрунтовий розчин і глибинні пласти артезіанських вод, що підлягають 

сезонному коливанню і впливу антропогенного чинника. 

В умовах полігонного моніторингу на чорноземі типовому систематичне 

внесення рідкого гною у середньому за 1996–2002 pp. підняло рівень 

забезпеченості рухомим калієм до підвищеного вмісту (у межах  

152–159 мг/кг К2О) за вмісту на контролі без добрив 105 мг/кг, що відповідає 

середній забезпеченості цим елементом. Характерно, що в окремі роки, в 

залежності від погодних умов, вміст рухомого калію знижувався до значень 

низької забезпеченості, крім фонів з високою дозою рідкого гною (N400). 

Внесення рідкого гною за всі роки досліджень було ефективним у 
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нагромадженні рухомого калію порівняно з еквівалентною дозою мінеральних 

добрив, а доповнення соломи мінеральним азотом можна вважати додатковим 

резервом калійного живлення рослин (табл. 5.24, табл. Д.18). 

Таблиця 5.24 

Вплив рідкого гною і побічної продукції рослинництва в орному (0-20 см) 

шарі чорнозему типового на вміст обмінного калію в тривалому досліді 

ПСП «Діар», 1996-2002 рр. 
 

Удобрення 

Вміст обмінного калію 

мг/кг кг/га 
збільшення до 

контролю, % 

Без добрив (контроль) 105 252 - 

Рідкий гній – N100 136 326 129 

Рідкий гній - N200 159 382 151 

Рідкий гній - N300 152 365 145 

Рідкий гній – N400 153 367 146 

N100P60K80 122 293 116 

Солома - 5 т/га 98 235 7 

Солома - 5 т/га + N50 114 274 109  

 

5.7 Вміст у грунті макро- і мікроелементів та важких металів за 

інтенсивного застосування тваринницьких стоків 

 

Агроекологічний моніторинг за хімічним навантаженням проведено в 

1991 р. у сівозмінах СВАТ «Агрокомбінат «Калита». Результати аналізу 

показують, що катіонний обмін макро- і мікроелементів і важких металів на 

рівні їх валових форм активно включається у процеси ґрунтоутворення. 

Про нерівномірність розподілу тих чи інших елементів свідчить різкий 

перепад їх вмісту у різних полях польової і кормової сівозмін. Так, насиченість 

орного шару залізом у полі № 4 різниться у 34 рази, насичення кальцієм у  

8 разів, магнієм – у 13 разів. Різниця між полями у вмісті валових форм 

фосфору коливається від 1,5 до 3 разів. Ці показники свідчать, що антропогенне 
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навантаження у вигляді відходів тваринництва і мінеральних туків було 

нерівномірним, створюючи на окремих ділянках полів надвисокі концентрації, 

тоді як на інших площах агрохімікати вносили у недостатній кількості        

(табл. 5.25).  

Таблиця 5.25 

Валовий вміст макро- і мікроелементів та важких металів в орному  

(0–20 см) шарі польової і кормової сівозмін СВАТ «Агрокомбінат «Калита», 

1991 pік  

У міліграмах на кілограм сухого ґрунту 

Елемент 
Польова сівозміна, номера полів 

Кормова 

сівозміна ГДК 
1 2 4 4 5 7 7 5 6 

Залізо 9652 1445 18425 567 14888 9699 9770 19236 9740  

Кальцій 1931 2890 36350 4722 37220 2910 1954 2885 2922  

Магній 965 1927 7370 567 7444 1940 1954 3847 2922  

Натрій 2896 5780 2211 5666 4466 4850 2934 5751 5844  

Фосфор 2896 2890 2948 14166 3722 1940 1954 1924 974  

Алюміній 19308 28902 22110 18888 22332 24248 24425 28854 24350  

Барій 576 963 737 567 744 970 586 962 779  

Бор 96,6 96,3 59,0 189 74,4 78,0 78,0 96,2 97,4 25 

Ванадій 19 29 22 19 37 48 29 38 29 50 

Кобальт 5,8 7,7 4,4 4,7 6,0 4,8 4,9 5,8 5,8 50 

Літій 9,6 9,6 7,3 18,9 7,4 19,4 19,5 9,6 19,5  

Марганець 579 578 1474 383 744 776 586 962 779 3020 

Мідь 5,8 9,6 14,7 28,3 372 9,7 2,9 7,7 7,8 100 

Молібден 1,0 2,9 1,5 3,8 0,7 1,9 2,0 1,0 1,9 5 

Нікель 5,8 9,6 14,7 9,4 14,9 9,7 9,8 9,6 9,7 50 

Олово 2,9 3,8 0,7 3,8 1,5 2,9 2,9 2,9 2,9 50 

Свинець 9,6 9,6 7,4 5,7 14,9 9,7 4,9 5,8 9,7 100 

Стронцій 57,9 57,8 59,0 378 447 48 29 29 29 600 

Титан 4826 4871 1474 3778 1489 3880 3908 4809 4870 5000 

Хром 19 19 7,4 28 15 14 9,8 29 20 100 

Цинк 57,9 57,8 22 472 37,2 97 58,6 57,7 58,4 300 
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Вміст кадмію не виявлено в жодному полі обох сівозмін. Фоновий вміст 

валових форм важких металів для сірих лісових ґрунтів не повинен 

перевищувати 3 мг для кадмію і 32 мг/кг – для свинцю [230, 304, 427, 428]. 

Для здоров'я людей і тварин є небезпечним відносний надлишок фосфору 

у продуктах харчування по відношенню до кальцію. Оптимальним вважається 

співвідношення Са:Р = 1:1 або 1:1,5. Будь-яке відхилення у той чи інший бік 

може нести загрозу для здоров'я [48]. Звичайно, що це співвідношення у рослин 

формується поживним режимом ґрунту. Аналіз показує, що співвідношення 

валових форм фосфору і кальцію відповідає оптимальним умовам у полі № 2, 

частині поля № 4 і полі № 7 польової сівозміни. В решті полів спостерігається 

відхилення у бік зменшення – 1:0,7 (поле № 1), 1:0,3 (поле № 4) та кормовій 

сівозміні (поле № 5). 

На інших ділянках поля №4 і в полі № 5 це співвідношення відповідно 

становить 1:12,5 в 1:10, а в полі № 6 кормової сівозміни – 1:3. Отже, продукція з 

обстежених полів у 5 випадках має порушення співвідношення Са:Р. 

Поведінці у грунтах мікроелементів і важких металів за застосування 

добрив присвячено ряд наших публікацій [110, 184]. 

 

5.8 Екологічний стан грунтів, поверхневих і підґрунтових вод у зоні 

впливу застосування продуктів біологічної переробки тваринницьких 

стоків  

 З метою визначення впливу систематичного (протягом 25 років) 

антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище відділом 

агрохімії у 2008 р. на території землекористування «Агрокомбінат «Калита» 

проведено агроландшафтний моніторинг з визначення стану орного шару 

 (0-20 см) земель у польовій та кормовій сівозмінах. Установлено, що вміст 

гідролізованого азоту після вирощування кукурудзи наближався до значень 

середньої забезпеченості, на решті полів – до низької. Залишкова кількість 

рухомого фосфору в орному шарі ґрунту відповідає дуже високому 

забезпеченню і становить 600-1150 мг/кг Р2О5, що у 10-20 разів перевищує 



255 

 

 

природний фон дерново-підзолистого ґрунту. Вміст гумусу у ньому у 1,5-2 рази 

вище природних фонових значень. Уміст рухомого калію наближається до 

градацій середньої і підвищеної забезпеченості (табл. 5.26). 

Таблиця 5.26 

Моніторинг ґрунтового покриву в шарі 0-20 см полів польової і  

кормової сівозміни СВАТ «Агрокомбінат «Калита»  

за агрохімічними показниками, 2008 р. 

Місце відбору 
Гумус, 

% 

Нг,  

мг-екв/ 

100 г  

рНсол. рНвод. 
N Р2О5 К2О 

мг/кг 

Якубово, пл. 78 га, поле 

польової сівозміни після 

пшениці озимої 

2,52 4,45 4,9 5,35 58,8 638 109 

Вороніно, пл. 68 га , 

поле польової сівозміни 

після кукурудзи на зерно 

2,68 2,84 6,35 6,6 89,6 1150 195 

Ділянка, пл. 110 га, 

середній зразок з 

кормової сівозміни після 

пшениці озимої  

2,09 3,57 5,3 5,7 67,2 610 145 

 

Мікроелементний склад ґрунту відповідає середній забезпеченості, а 

вміст важких металів – нижче значень ГДК (табл. 5.27).  

 Таблиця 5.27 

Вміст рухомих форм мікроелементів і важких металів у (0-20 см) шарі 

ґрунту в польовій і кормовій сівозмінах СВАТ «Агрокомбінат «Калита», 

2008 р. 

Місце відбору 

Вміст рухомих форм мікроелементів і  

важких металів, мг/кг 

Cu Zn Pb Cd Ni Mn Fe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Урочище Якубово,  

пл. 78 га, поле польової 

сівозміни після пшениці 

озимої, 0-20 см 

7,1 23,1 3,8 0,1 1,2 27,6 101,8 
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Продовж. табл.5.27 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Урочище Вороніно,  

пл. 68 га, поле польової 

сівозміни після кукурудзи 

на зерно, 0-20 см 

7,3 35,0 4,6 

 

0,2 

 

1,8 22,0 75,0 

Урочище Ділянка, пл.110 га, 

середній зразок з кормової 

сівозміни після пшениці 

озимої, 0-20 см 

4,8 24,2 4,4 0,2 1,0 29,2 115,9 

ГДК 3,0 23 2,0 0,7  140 - 

 

 Таким чином, моніторинг ґрунтового покриву свідчить, що на 

обстежених полях польової і кормової сівозмін СВАТ «Агрокомбінат «Калита» 

необхідне:  

 1) проведення вапнування ґрунтів за повною нормою гідролітичної 

кислотності;  

2) застосування разом із відходами свинокомплексу побічної продукції 

рослинництва (соломи, стебел тощо) для удобрення полів; 

3) внесення помірних доз калійних добрив з проведенням підтримуючого 

(рядкового) удобрення фосфорними добривами у дозах Р10-15; 

4) внесення тваринницьких стоків і продуктів їхньої біологічної 

переробки за вмістом у них загального азоту не більше 150-200 кг під просапні і 

N80-100 під зернові культури. 

Відділ агрохімії впродовж багатьох років (1978-2009 рр.) проводив 

моніторинг поверхневих, підґрунтових і артезіанських вод землеволодіння 

СВАТ «Агрокомбінат «Калита».  

Характерною ознакою попереднього функціонування свинокомплексу (з 

1978 р. до 1994 р.) було масове забруднення поверхневих і підґрунтових вод 

нітратами, яке становило 640–900 мг NO3
- на 1 л води, що в 15–20 разів 

перевищувало встановлені гранично допустимі концентрації.  

В період припинення внесення на полях господарства продуктів 

біологічної переробки тваринницьких стоків відбулось самоочищення 
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підґрунтових вод від нітратного забруднення. Проведений нами їх аналіз під 

час бездіяльності комплексу (кінець 90-х років) показав, що вміст нітратів у них 

був у межах норми і майже не перевищував 50 мг NО3
- на 1 л води. Після 

відновлення діяльності комплексу встановлено, що в жодній з криниць немає 

води, що відповідала б рівню ГДК. Мінімальне їх перевищення – близько 23%, 

максимальне – у 6,9 разів. 

Інтенсивне надходження біогенних елементів з потоком гравітаційних вод 

до складу підґрунтових обумовлює їх забруднення макроелементами кальцію, 

магнію, сполуками сірки (SO4
2-), що посилює «жорсткість» води. Перевищення 

вмісту цих сполук відбулось в усіх 16 криницях. У 30% обстежених криниць 

виявлено концентрацію свинцю в межах або вище ГДК, у 17% – кадмію. Вміст 

у підґрунтових водах сполук амонію, фосфору, калію, натрію і хлору, а також 

мікроелементів міді, цинку і марганцю знаходиться в екологічно безпечних 

концентраціях. У той же час, в усіх без винятку зразках підґрунтових вод вміст 

сухого залишку перевищує встановлені допустимі градації у 1,3–2,4 раза. Це 

свідчить про можливість надходження з гравітаційними водами зважених 

органічних часточок, які  є джерелом забруднення підґрунтових вод біогенними 

елементами. Інтенсивність їх надходження обумовлено високим навантаженням 

полів в обробітку відходами Калитянського свинокомплексу. 

За середньої глибини криниць до 2,5–4,0 м їх гідрологічний режим можна 

розглядати як верховодку, що підлягає інтенсивному впливу забруднень від 

внесених агрохімікатів. Вода свердловин з глибини 30–40 м менше залежить від 

антропогенного забруднення, але за окремими показниками воно є відчутним. 

Якщо води водогонів (вул. Червоноармійська і комплекс) мали сліди нітратного 

азоту, то води свердловини по вул. Леніна – 2,55 мг NО3
- на 1 л води. У них 

виявлено також наближення до високих концентрацій кальцію, магнію, сірки, 

сухого залишку та заліза. Отже, глибинні пласти також підлягають 

забрудненню у випадках надлишкових навантажень агрохімікатами в 

агроландшафтах, де проходять процеси нітрифікації [375].  
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Наші дослідження показали, що від інтенсивного забруднення потребують 

захисту і поверхневі води території землекористування СВАТ «Агрокомбінат 

«Калита». 

У водах ставка на узліссі біля кролеферми вміст амонійного азоту 

перевищує ГДК у 1,5 раза, а у водах у центрі села (поблизу церкви) –  

у 12,3 разів. Сполук фосфору в останньому ставку більше у 10 разів, сірки у  

1,5 раза ніж у попередньому, що перевищує ГДК в обох випадках у 3,7–5,3 раза. 

Зведені дані показників хімічного аналізу підґрунтових і поверхневих вод 

наведено в таблиці 5.28.  

Таблиця 5.28 

Хімічний аналіз підгрунтових і поверхневих вод смт Калита Броварського 

району Київської області, середнє за 2006 – 2009 рр. 

 

Місце відбору pH 
N-NO3 

N-

NH4 
P2O5 К2O Na2O HCO3 Cu Zn Cd Ni Pb 

мг/л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ставки 

Ставок біля  

церкви (центр) 8,4 25,93 0,36 0,32 26,1 23,9 

  

125 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 

Ставок біля  

кролеферми 7,9 0,85 0,98 0,07 1,6 3,3 

  

123 0,00 0,01 0,00 0,03 0,02 

Криниці 

Червоноармійська  

33, криниця 7,5 57,10 0,63 0,20 162,4 125 

  

490 0,01 0,06 0,00 0,02 0,03 

Червоноармійська 

37, криниця 7,5 24,13 0,33 0,30 27,4 121 

  

720 0,00 0,06 0,00 0,01 0,02 

Леніна, 2 7,4 31,23 0,33 0,15 1,5 42,8 431 0,00 0,02 0,00 0,01 0,02 

Леніна, 30 7,6 28,43 1,59 1,18 130,8 51,5 429 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 

Леніна, 32 7,6 63,43 0,33 0,56 145,0 103 588 0,00 0,35 0,00 0,01 0,02 

Петровського, 9 7,6 34,43 0,40 1,90 172,5 29,3 463 0,00 0,03 0,00 0,02 0,01 

Турчиновського, 11 7,9 42,95 0,57 0,80 112,0 63,2   0,01 1,14 0,00 0,00 0,02 

Турчиновського, 19 7,9 65,45 0,63 2,25 328,0 148   0,01 0,05 0,01 0,01 0,03 

Турчиновського, 38 7,7 68,75 0,45 1,80 274,3 112 539 0,01 0,08 0,00 0,01 0,02 

Турчиновського, 110 7,7 12,30 0,36 0,57 88,0 120   0,00 0,07 0,01 0,01 0,02 

Гоголя, 3 7,4 59,73 0,31 0,60 45,1 107 693 0,01 0,07 0,00 0,01 0,02 

Франка, 8 7,5 44,77 0,31 0,23 14,6 126 331 0,01 0,10 0,00 0,01 0,01 

Садова, 8 7,7 27,50 0,38 0,97 9,9 53   0,01 0,19 0,00 0,01 0,01 
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Продовж. табл. 5.28 

 

Аналіз результатів досліджень за окремо взятими роками, показав, що в 

2006 р. вода жодної з криниць не відповідала прийнятим нормам ГДК. 

Мінімальне їх перевищення склало близько 23%, а максимальне було у 6,9 разів 

вище значень ГДК.  

У 2007 р. встановлено, що на 15 об’єктах с. Калита концентрація нітратів 

у криничних водах перевищувала значення ГДК від 2,7 до 7 разів, а по вул. 

Червоноармійській – у 11 разів. У 2008 р. з 13 об’єктів у 4-х криницях 

визначено сліди нітратів, у решті – перевищення значень ГДК від 3,2 до  

11 разів. У 2009 р. – відповідно від 2,4 до 10 разів.  

Води свердловин з глибини 30-40 м менше підлягають нітратному 

забрудненню, але в окремих водозаборах воно коливалось (по вул. Леніна) від 

3,1 до 11 мг NO3 на 1 л води.  

У водах ставка на узліссі біля кролеферми перевищення встановленої 

ГДК за вмістом нітратного азоту було незначним, а амонійного азоту –  

у 1,5 раза, у водах в центрі села (поблизу церкви) – у 12,3 разів. Сполук 

фосфору в останньому ставку більше у 10 разів, сірки – в 1,5 раза ніж у 

попередньому, що перевищує ГДК в обох випадках у 3,7-5,3 рази. 

Перевищення вмісту марганцю у 1,6 і 2,5 раза виявлено в свердловинах 

завглибшки близько 30 м по вул. Червоноармійській і вул. Леніна, що, 

очевидно, свідчить про природне походження цього забруднення. За вмістом 

інших мікроелементів, таких як мідь, цинк і нікель за значень ГДК 1 мг/л, 

фактичний їх вміст був або відсутній, або на порядок нижчий допустимих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Водогін 

Червоноармійська, 

31 (водогін) 

3,6 1,00 0,09 0,16 3,0 82,4  0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 

Леніна, 2А, 

свердловина 

7,6 4,70 0,71 0,60 1,2 4,4  0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 

Комплекс (водогін) 8,0 1,50 0,70 1,15 0,0 11,2  0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 

ГДК для питної 

води 

6,5 – 

8,5 
10 2,0 3,5  200 500 1,0 1,0 0,1 1,0 0,03 
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концентрацій. Виявлено у поверхневих водах і важкі метали: кадмій на рівні 

ГДК і в ставку біля церкви у 2006 р. перевищення вмісту свинцю у 4 рази 

(відносно ГДК). Звертають на себе увагу різкі коливання вмісту у криничних 

водах P2O5 (від 0,35 до 2-4 мг/л води), що свідчить про можливість точкового 

забруднення навколо криниць. Відомо, що концентрація P2O5 у питній воді до  

7 мг/л не є шкідливою для здоров’я людини. Отже, виходячи з результатів 

проведеного аналізу, можна зробити висновки, що найбільший вплив технічні 

стоки свинокомплексу можуть мати на нітратне забруднення ґрунтових вод. 

Забруднення місцевого характеру рештою макро- і мікроелементів та аніонів 

CO3
2-, HCO3

-, CL- і SO4
2- пов’язані, очевидно, з веденням індивідуального 

господарства (див табл. 5.28).  

 

Висновки до розділу 5 

 

 1. В СВАТ «Агрокомбінат Калита» в польовому досліді за 2 ротації 

кормової 8-пільної  сівозміни визначено незначні зміни фізико-хімічних 

показників за помірного навантаження стоками. За внесення високих доз НАМ 

(N675) визначено негативний її вплив на всі фізико-хімічні показники грунту. 

 2. Проведення вапнування на завершення другої ротації кормової 

сівозміни знизило показник гідролітичної кислотності на помірних фонах стоку 

1,9 раза, на високих у 2,6 раза відносно фону до вапнування. 

 3. За систематичного внесення продуктів біологічної переробки 

тваринницьких стоків разом з побічною продукцією рослинництва і сидератів 

вміст загального гумусу підвищився на 20-25%, тоді як за мінеральної системи 

удобрення на 17%, порівняно з контролем без добрив. 

 4. За вихідного вмісту загального гумусу 1,1% в орному 0-20 см шарі 

дерново-підзолистого грунту впродовж 2 ротацій кормової сівозміни його вміст 

підвищився на контролі без добрив за рахунок сівозмінного чинника до 1,37%, 

а на помірних фонах стоків до 1,43%, за внесення високої дози НАМ (N675) –

1,35%.  
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5. За систематичного внесення рідкого гною свиней на чорноземі 

типовому малогумусному в дозах N100-N400 середній вміст гумусу в ІІІ ротації 

польової 10-пільної сівозміни досягав 4,12% за вмісту на контролі без добрив – 

3,66%. 

6. Встановлено, що всі групи ґрунтових мікроорганізмів найстабільніше 

розвивались за помірних навантажень продуктами біологічної переробки 

тваринницьких стоків в дозах N100-N200, а за високих N300-N400 – різко зростала 

кількість нітрифікаторів, а також підвищувалась в 2,9-4,0 рази чисельність 

фосфатмобілізуючої мікрофлори порівняно з контролем без добрив. 

Визначено, що найвищу біогенність і оптимальну трансформуючу 

здатність щодо органічної речовини грунту та підвищення мікробіологічної 

індекації на чорноземі типовому забезпечило внесення рідкого гною свиней в 

помірних дозах (N100-N200) разом із заробленням соломи пшениці озимої. 

7. За горизонтальної і вертикальної міграції нітратного азоту на глибину 

до 6 м в тривалому досліді на дерново-підзолистому ґрунті з гравітаційним 

стоком води відбулось нагромадження 533 кг/га N-NО3, через 5 років –  

1088 кг/га, а на помірних фонах стоків (N225) – в 4 рази і на високих – у 18 разів 

більше порівняно з контролем без добрив. Рівень нітратного забруднення 

питної води в криницях селища Калита в середньому за 1978-1988 рр. становив 

412 мг NO3 на 1 л, за 1991–1995 рр. – 664 мг NO3 на 1 л, на час бездіяльності 

комплексу в 1996–2000 рр. – 50 мг NO3 на 1 л, після його відновлення з 

поголів'ям до 70 тис. голів – 170 мг NO3 на 1 л за гранично допустимої 

концентрації 50 мг NO3 на 1 л води. 

8. За систематичного застосування високих доз стоків трансформація 

органічної речовини ґрунтовою мікрофлорою уповільнюється порівняно з 

помірними їх дозами, кількість гідролізованого азоту становить в 1 м шарі 

ґрунту в травні 75% по відношенню до контролю, а в липні зростала до 156%, 

що свідчить про пригнічення мікробіологічних процесів навесні.  
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9. Вміст рухомого фосфору в дерново-підзолистому грунті на контролі 

без добрив становив 235 мг/кг, за помірних навантажень стоками він 

підвищувався у 2,6 раза, а високих – у 4,9 раза, що свідчить про його 

зафосфачування.  

10. На чорноземі типовому середній вміст рухомого фосфору на контролі 

без добрив становив 125 мг/кг Р2О5, а за навантажень більше N200 – 170 мг/кг 

Р2О5, N300 – 178 мг/кг Р2О5 і N400 – 176 мг/кг Р2О5, що відповідає підвищеному 

його вмісту у ґрунті. 

11. Вміст рухомого калію в дерново-підзолистому грунті на контролі без 

добрив становив 52,4 мг/кг, а за систематичного внесення (N200-300) твердої 

фракції – 65 мг/кг ґрунту, що відповідає низькому рівню забезпечення.  

12. На чорноземі типовому внесення зростаючих доз рідкого гною  

(N100-400) залишило вміст рухомого калію на середньому рівні забезпечення                 

(152-159 мг/кг).  

Результати досліджень, отриманих за розділом 5, наведено у працях [34, 

53, 105, 165, 184, 309]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЗМІНА АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ СІРОГО 

ЛІСОВОГО ГРУНТУ І ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЗА ЗАСТОСУВАННЯ 

ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ БІОАКТИВНИХ ДОБРИВ 

 

Застосування мінеральних добрив у ХІХ ст. зробило цілий переворот у 

землеробстві – продуктивність галузі зросла на початку у 3–4 рази, а згодом –  

у 7–10 разів порівняно із раннім середньовіччям, коли було винайдено плуг. 

Епоха мінеральних добрив довела безперечні переваги широкої хімізації і 

відкрила глобальні екологічні проблеми деградації ґрунтового покриву у зв'язку 

з хімічною або фізіологічно кислою природою промислових туків. Уже в  

90-х роках ХХ ст. стало зрозуміло, що економічна витратність традиційних 

технологій застосування органічних добрив і екологічна – мінеральних може 

бути знівельована поєднанням хімічної і біологічної природи в одній гранулі, 

яка створює оптимальні умови для мінерального живлення рослин і відтворює 

біоценоз ґрунту. В зв’язку з цим, нами розроблено технологію створення 

органо-мінеральних біоактивних добрив, що пройшли наукову і виробничу 

експертизу та підтверджені нашими патентними свідоцтвами. 

Поєднання абіотичних і біотичних чинників є новим і наступним кроком 

у розвитку землеробських технологій як екологічно збалансованих і 

універсальних для відтворення родючості ґрунту в агро- і біоценозах. 

 

6.1 Вплив органо-мінеральних біоактивних добрив на агрохімічні 

показники родючості грунтів 

 

Основними показниками, що регулюють родючість ґрунту впродовж 

вегетаційного періоду і впливають на формування врожайності 

сільськогосподарських культур є зміна реакції ґрунтового розчину, азотний, 

фосфатний і калійний режими ґрунту, які зазнають сезонного коливання. 
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Оптимізація мінерального живлення рослин безпосередньо залежить від 

впливу тих чи інших добрив на поживний режим ґрунту, біологічну активність 

ґрунту і в кінцевому результаті – врожайність сільськогосподарських культур.  

З метою визначення ефективності органо-мінеральних біоактивних 

добрив екобіом-північ (далі екобіом) виготовлених на різних органічних 

основах: перехідного і низинного торфу, бурого вугілля із включенням різних 

сорбентів (цеоліт або сапоніт), в 2001-2003 рр. нами проведено 

короткотривалий дослід в ДПДГ «Чабани» на сірому лісовому 

пилуватолегкосуглинковому грунті.  

Встановлено, що органічні наповнювачі в складі ОМБД несуттєво 

впливали на агрохімічні показники грунту, а їх вміст певною мірою змінювався 

залежно від доз добрив. За рахунок розвитку агрономічно цінних 

мікроорганізмів, привнесеними в грунт із органо-мінеральними добривами, 

відбулось підвищення показників загального гумусу на 0,03-0,06% відносних 

відсотка, найвищий його вміст – 1,24% визначено на варіантах екобіом-НТц –  

3 т/га і екобіом ПТс – 2 т/га за вмісту на контролі – 1,14%. 

В зв’язку з тим, що за біоконверсії різних органічних складових в ОМБД 

екобіом  входить мергель, для надання добривам меліоруючих властивостей, за 

внесення їх у зростаючих дозах, відбувається зміщення реакції грунтового 

розчину до нейтральної (рНсол. 6,4-6,8), відповідно визначено низькі показники 

гідролітичної кислотності, що становлять 0,38-0,44 мг-екв/100 г грунту. 

Гідролізований азот є найближчим резервом мінерального живлення 

рослин, його вміст за внесення органо-мінеральних біоактивних добрив на 

сірому лісовому грунті відповідав низькому забезпеченню і був на рівні 

контролю 58,8 мг/кг, а на варіантах із застосуванням екобіом БВц (2 т/га) і 

екобіом ПТц (3 т/га) перевищував його на 8-10% (табл.6.1, табл. Д.19). 
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Таблиця 6.1 

Вплив органо-мінеральних біоактивних добрив екобіом-північ на 

агрохімічні показники орного (0-20 см) шару сірого лісового грунту за 

вирощування кукурудзи на силос, ДПДГ «Чабани», 2001-2003 рр. 

Варіант 
Доза, 

т/га 

Гумус, 

% 

Гідроліт. 

кислотність, 

мг-екв/100 г 

ґрунту 

рНн2о 

 

рНксl 

 

N 

гідроліз. 
Р2О5 K2O 

мг/кг 

Без добрив (контроль) – 1,14 0,64 7,1 6,2 58,8 125 61,3 

ОМБД екобіом -ПТц 3,0 1,22 0,82 6,7 6,0 64,4 143 62,0 

ОМБД екобіом -БВц 3,0 1,18 1,30 6,5 5,6 63,0 178 75,0 

ОМБД екобіом -НТц 3,0 1,24 0,44 7,3 6,5 59,8 172 70,0 

ОМБД екобіом -ПТц 2,0 1,16 0,66 7,0 6,3 59,6 168 67,5 

ОМБД екобіом -ПТс 2,0 1,24 0,53 7,2 6,4 58,8 155 68,0 

ОМБД екобіом -НТц 2,0 1,20 0,64 7,2 6,5 57,4 160 62,5 

ОМБД екобіом -НТс 2,0 1,17 0,38 7,5 6,8 61,6 165 66,0 

ОМБД екобіом -БВц 2,0 1,17 0,61 7,1 6,2 63,2 174 63,0 

ОМБД екобіом -БВс 2,0 1,22 1,43 6,5 5,5 64,2 178 67,5 

Гній ВРХ 30 1,20 0,87 7,0 6,0 88,2 168 69,5 

Торф низинний ТН 60 1,41 0,48 7,4 6,5 58,0 178 67,5 

X   1,21 0,73 7,0 6,2 63,1 164 66,7 

V%  5,8 44,8 4,6 6,2 13,1 9,8 6,0 

S  0,07 0,33 0,3 0,4 8,3 16 4,0 

НІР05  0,06 0,30 0,3 0,3 7,4 14 3,6 

Примітка. ПТц – перехідний торф + цеоліт; НТц – низинний торф + цеоліт; ПТс – 

перехідний торф + сапоніт; БВс – буре вегілля + сапоніт; БВц – буре вугілля + цеоліт 

 

Систематичне, впродовж 3-х років, внесення ОМБД забезпечило 

підвищення вмісту у грунті рухомих форм фосфору від 18 до 53 мг/кг або на 

14-42% вище порівняно з контролем без добрив. 
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Це можливо пояснити тим, що вміст Р2О5 у складі ОМБД коливається від 

3,5 до 4,0%, тобто з 1 т ОМБД екобіом в грунт вноситься відповідно 35-40 кг 

фосфору. Результати наших досліджень співпадають із даними Є.В. Скрильника 

[362, 382]. Так, за внесення комплексних органо-мінеральних добрив на 

чорноземі типовому в орному шарі грунту відбулось підвищення як активних 

мінеральних форм фосфатів, так і органічного фосфору. Нами встановлено, що 

коливання вмісту  фосфору у грунті істотно не залежало від типу сорбентів 

(цеоліт і сапоніт), що входили до складу ОМБД. 

Математичний аналіз показників родючості грунту після внесення ОМБД 

показує на достовірну різницю за вмістом гумусу порівняно з контролем, а в 

порівнянні між добривами показники НІР були у межах цієї різниці. Відповідна 

закономірність склалась і для реакції грунтового розчину та переважано і 

поживного режиму грунту, за винятком гідролітичної кислотності, де показник 

НІР залежав від виду органічного навантаження. 

Вміст рухомого калію у грунті за внесення ОМБД екобіом  був на рівні 

низького забезпечення і становив 67,5-75,0 мг/кг, при цьому спостерігалась 

тенденція до незначного підвищення К2О за входження до складу ОМБД 

йонообмінника  сапоніту. 

Таким чином, за результатами досліджень не встановлено істотної різниці 

у зміні хімічних і фізико-хімічних показників родючості сірого лісового 

легкосуглинкового грунту залежно від органічного наповнювача (низинний  і 

перехідний торф, буре вугілля) або того чи іншого сорбента (цеоліт і сапоніт) у 

складі ОМБД. Також визначено, що за внесення традиційних органічних 

добрив (гною ВРХ і торфу перехідного) в макродозах відповідно 30 і 60 т/га 

агрохімічні показники грунту були на рівні значень 3 т/га ОМБД екобіом, що 

свідчить про перспективність застосування нового покоління органо-

мінеральних біоактивних добрив за внесення їх в мезодозах. 

З метою визначення ефективності органо-мінеральних біоактивних 

добрив в зоні Правобережного Лісостепу на чорноземі типовому мало- 
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гумусному в 2001-2003 рр. в ПСП «Діар»Володарського району Київської 

області відділом агрохімії закладено тимчасовий дослід із ОМБД екобіом-БВц 

(далі екобіом) виготовленого на основі бурого вугілля із додаванням 

мінеральних добрив, сорбентів, іонообмінників, меліорантів і специфічної біоти 

у співвідношенні N3P3K3. Дослід закладено в ланці сівозміни: однорічні трави 

(вико-вівсяна суміш) – пшениця яра – соняшник у польовому тривалому 

стаціонарі з вивчення ефективності систематичного, протягом 24 років, 

застосування рідкого гною свиней у зростаючих дозах від N100 (за загальним 

азотом) до N400 у порівнянні із мінеральною системою удобрення N100P60K80. 

В досліді передбачено вивчення ОМБД екобіом у дозах: 1; 1,5; 2,0; 3,0 і 

4,0 т/га. За аналог визначено супер добриво органічне (СДО) «Агровіт-Кор», 

виготовленого також на основі бурого вугілля із додаванням торфу та 

біокомпонента «Альфа». Грунтові зразки для аналізу відбирали на глибину  

0-20 см у кінці вегетаційного періоду кожної культури. 

За результатами агрохімічного  аналізу ґрунту після збирання однорічних 

трав встановлено стабілізацію вмісту гумусу на рівні контролю при внесенні 

помірних доз ОМБД екобіом та зниження гідролітичної кислотності, порівняно 

з мінеральною системою удобрення, у 1,5-2 разів. Відмічено, що за 

оптимального удобрення ОМБД екобіом (1-2 т/га), відбулось підвищення 

вмісту рухомого калію у межах 110–130 мг/кг, за вмісту його на контролі  

63 мг/кг, а за систематичного внесення рідкого гною у дозі N200 – 88 мг/кг.  

Як видно з рисунку 6.1, за застосування рідкого гною у дозах N100-200 

показники азоту і фосфору наближались до значень середньої дози (1-2 т/га) 

внесення ОМБД екобіом, а за накопиченням калію, останній перевищував як 

рідкий гній, так і аналог – СДО «Агровіт - Кор». 

У ґрунтових зразках, відібраних після збирання пшениці ярої, показники 

родючості ґрунту мали тенденцію до певного зниження гідролітичної 

кислотності за оптимальних доз ОМБД екобіом, поліпшення азотного, 

фосфатного і калійного режимів ґрунту порівняно з еквівалентною дозою NPK. 
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Рис. 6.1 Показники родючості чорнозему типового в тривалому досліді за 

вирощування вико-вівсяної суміші, ПСП «Діар», середнє за 2001-2003 рр. 

 

За аналоги в тривалому досліді прийнято дози мінеральних добрив, 

еквівалентні 2 т/га ОМБД екобіом, а також СДО «Агровіт-Кор». У переважній 

більшості випадків – агрохімічні показники ґрунту або співпадали, або 

спостерігали тенденцію до оптимізації поживного режиму за застосування 

ОМБД екобіом (табл. 6.2-6.3). 

Встановлено, що за систематичного внесення у польовій сівозміні рідкого 

гною і мінеральних добрив у помірних дозах упродовж 25 років середній вміст 

гумусу коливався від 3,4 на контролі без добрив до 3,98% за їх внесення, що 

переважно співпадає із застосуванням в останні три роки ОМБД екобіом у 

дозах 1,5-3,0 т/га.  
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Таблиця 6.2 

 Вплив систематичного внесення рідкого гною свиней та ОМБД екобіом 

БВц на агрохімічні показники орного (0–20 см) шару чорнозему типового 

малогумусного за вирощування пшениці ярої, ПСП «Діар», Володарського 

району Київської області, середнє за 2001–2003 рр. 

Удобрення 

 

Доза, 

т/га 

Гумус, 

% 
рНн2о 

рНКСl 

 

Гідролітична 

кислотність,  

мг-екв/100 г  

N гідр. P2O5 K2O 

мг/кг 

Без добрив (контроль) 3,40 7,8 6,7 0,69 103 124 88 

Рідкий гній – N100 50 3,60 6,8 5,9 1,55 118 191 185 

Рідкий гній – N200 100 3,98 6,6 5,9 1,48 129 225 313 

N100P60K80  3,98 6,6 5,5 1,71 126 225 103 

ОМБД екобіом БВц  1,0 3,74 7,7 6,7 1,07 106 166 88 

ОМБД екобіом БВц 1,5 3,80 7,4 6,7 1,12 122 182 120 

ОМБД екобіом БВц 2,0 3,82 7,9 7,1 0,45 104 187 121 

ОМБД екобіом БВц 3,0 3,88 7,6 6,7 0,75 104 171 113 

ОМБД екобіом БВц 4,0 3.76 7,0 6,6 0,99 163 195 168 

СДО «Агровіт-Кор» 1,0 3,74 7,5 6,6 0,98 110 143 113 

X   3,77 7,3 6,4 1,08 129 183 141 

Sx  0,05 0,2 0,2 0,13 15 14 22 

V%  4,6 6,8 7,7 37,3 37,4 24,0 48,2 

S  0,17 0,5 0,5 0,40 48 44 68 

HIP05  0,18 0,5 0,5 0,41 49 44 69 

Примітка. ОМБД – органо-мінеральне біоактивне добриво; СДО – супер добриво 

органічне, БВц – буре вугілля + цеоліт. 

 

Якщо при внесенні рідкого гною N100–N200 спостерігали тенденцію до 

підкислення ґрунту під трьома культурами, то внесення ОМБД екобіом 
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наближало ці показники до нейтральної реакції. У зв'язку з тим, що до складу 

цього добрива входить підтримуюча доза вапнуючих матеріалів, на варіантах із 

його застосуванням показники гідролітичної кислотності, порівняно із 

внесенням рідкого гною в дозах N100-200 і мінеральних добрив (N100P60K80) під 

пшеницею ярою по дозі 2 т/га ОМБД, були помітно нижчими. 

За внесення ОМБД екобіом у дозі 1,5  т/га вміст гідролізованого азоту, 

під пшеницею ярою становив 122 мг/кг, що майже не відрізнялось від варіантів 

із внесенням рідкого гною, фізична вага якого у прийнятих дозах була у          

25–50 разів більшою від оптимальних доз ОМБД. Також відмічено підвищення 

вмісту азоту за внесення ОМБД в дозі 4 т/га до 163 мг/кг. Вміст рухомого 

фосфору досягав значень високої забезпеченості (195 мг/кг) як і на варіантах із 

систематичним внесенням рідкого гною, а за застосування 1,5-2,0 т/га ОМБД 

екобіом – підвищеної забезпеченості (171–195 мг/кг Р2О5), на контролі – до 

середніх значень (124 мг/кг).  

ОМБД екобіом помітно впливало на стабілізацію калійного режиму 

ґрунту, досягаючи 120 мг/кг, що наближається до показників, характерних для 

систематичного внесення рідкого гною і NPK, тоді як на контролі вміст К2О не 

перевищував – 88 мг/кг ґрунту.  

Характерною ознакою агрохімічних показників родючості грунту у 

зразках, відібраних після збирання соняшника, як культури з довгим 

вегетаційним періодом, є їх певна вирівняність за різних умов мінерального 

живлення рослин. Помітна тенденція до зниження значень гідролітичної 

кислотності за застосування ОМБД екобіом.  

Азотний фонд в орному шарі грунту залишився знівельованим, що 

пов’язано з високими показниками його виносу врожаєм. За внесення ОМБД 

екобіом у дозах 1,5-2,0 т/га вміст рухомих форм Р2О5 підвищився до  

162-176 мг/кг, а обмінного калію до 103-158 мг/кг, за вмісту на контролі без 

добрив відповідно 124 і 75 мг/кг, еквівалентних доз NPK 182 і 125 мг/кг  

(див. табл. 6.3).  
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Таблиця 6.3 

Вплив систематичного внесення рідкого гною свиней та ОМБД екобіом на 

агрохімічні показники орного (0–20 см) шару чорнозему типового 

малогумусного за вирощування соняшнику, ПСП «Діар»,  

середнє за 2002–2003 рр. 

Удобрення 
Доза, 

т/га 

Гумус, 

% 

рНН2О 

 

рНKCl 

 

Гідролітична 

кислотність, 

мг-екв/100 г  

N гідр. Р2О5 K2O 

мг/кг 

Без добрив (контроль) 3,76 7,5 6,9 0,87 107 124 75 

Рідкий гній – N100 50 4,54 7,4 6,7 0,91 120 150 135 

Рідкий гній – N200 100 4,20 6,8 6,0 1,38 130 138 88 

N100P60K80  4,10 7,0 6,1 1,42 129 182 125 

ОМБД екобіом БВц 1,0 4,10 8,0 7,5 0,37 119 176 103 

ОМБД екобіом БВц 1,5 4,01 8,0 7,6 0,38 120 213 256 

ОМБД екобіом БВц 2,0 4,10 7,9 7,0 0,38 127 162 158 

ОМБД екобіом БВц 3,0 4,08 8,0 7,5 0,42 148 171 225 

ОМБД екобіом БВц 4,0 4,18 8,0 7,4 0,45 134 137 135 

СДО «Агровіт-Кор» 1,0 4,32 7,8 7,2 0,54 146 132 100 

X   4,14 7,6 7,0 0,71 128 159 140 

Sx  0,06 0,1 0,2 0,13 4 9 19 

V%  4,9 5,9 8,2 58,0 9,8 17,4 42 

S  0,20 0,4 0,6 0,41 13 28 59 

HIP05  0,20 0,5 0,6 0,42 13 28 59 

Примітка. ОМБД – органо-мінеральне біоактивне добриво; СДО – супер добриво 

органічне, БВц – буре вугілля + цеоліт. 

 

За результатами досліджень визначено перспективність застосування 

органо-мінеральних біоактивних добрив в середніх дозах 1-2 т/га на грунтах 

чорноземного типу. При цьому агрохімічна характеристика грунту була на рівні 

показників за систематичного застосування рідкого гною в дозах N100 і N200, а 

також мінеральних добрив - N100Р60К80. 



272 

 

 

В 2008-2010 рр. в ДПДГ «Чабани» на сірому лісовому грунті закладено 

короткотривалий дослід з вивчення ефективності ОМБД екобіом-Ф, 

виготовленого на основі безпідстилкового пташиного посліду із додаванням 

низинного торфу, тирси, мінеральних добрив, сорбентів, йонообмінників та 

специфічної біоти із співвідношенням поживних речовин N3P3К3 за різних 

способів його внесення: врозкид, локально і в рядки. Як аналог досліджували 

органо-мінеральні добрива: Вітафілд – ПП (N3,5P2К5) і Добрі добрива (N2,5P3К5), 

що також виготовлені на основі пташиного посліду у гранульованій формі. 

За результатами досліджень встановлено, що зміна показників родючості 

грунту певною мірою залежить не стільки від способу внесення добрив, стільки 

від встановленої дози. Найвищий вміст загального гумусу визначено на 

варіантах із застосуванням ОМБД екобіом-Ф в дозі 1 т/га врозкид, а також      

30 т/га гною ВРХ, де цей показник відповідно становив 1,19 і 1,21% за вмісту 

на контролі – 1,06% (табл. 6.4). 

Показники гідролізованого азоту на всіх варіантах досліду відповідали 

низькому рівню забезпеченості цього елемента в грунті. Найвищий вміст 

гідролізованого азоту – 74,3 мг/кг визначено за локального способу внесення 

екобіом-Ф в дозі 0,4 т/га + N60 із приростом у 18% порівняно з контролем без 

добрив – 62,5 мг/кг. 

Систематичне, протягом 3-х років, внесення органо-мінеральних 

біоактивних добрив і їх аналогів значно підвищило фосфатний і калійний фонд 

сірого лісового грунту. 

За розкидного внесення ОМБД екобіом-Ф в дозах 1 т/га; 1 т/га + N60, а 

також аналогу Добрі добрива визначено найвищі показники рухомого фосфору 

у грунті 141 і 132 мг/кг, що відповідно на 34 і 25% перевищувало вміст Р2О5 на 

контролі (без добрив) – 105 мг/кг. Вміст рухомого калію на цих варіантах також 

відзначився високими показниками 73 і 84 мг/кг із приростом К2О від 18 до  

35% порівняно з контролем – 62 мг/кг. 
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Таблиця 6.4  

Вплив органо-мінеральних біоактивних добрив на агрохімічні показники орного (0-20 см) шару сірого 

лісового грунту за різних способів внесення ОМБД, ДПДГ «Чабани», 2008-2010 рр. 

Удобрення 

Доза 

Спосіб 

внесення 

рНKCl 

 

рНН2О 

 

Гідролітична 

кислотність, 

мг-екв/100 г  

Гумус, 

% 

Nгідроліз. Р2О5 K2O 

ОМБД, 

т/га 

Мінеральні 

добрива, 

кг/га д.р. 

мг/кг 

Без добрив (контроль) – – – 5,53 6,35 1,33 1,06 62,5 105 62,0 

ОМБД екобіом - Ф 2,0 – Врозкид 5,42 6,07 1,37 1,18 63,0 113 70,7 

ОМБД екобіом - Ф 1,0 – Врозкид 5,52 6,08 1,34 1,16 63,5 141 84,0 

ОМБД екобіом - Ф 1,0 N60 Врозкид 5,70 6,12 1,33 1,19 67,3 132 73,3 

ОМБД екобіом - Ф 0,4 – В рядки 5,58 6,35 1,29 1,15 66,3 118 70,0 

ОМБД екобіом - Ф 0,4 N60 Локально 5,60 6,13 1,28 1,14 74,3 111 73,0 

NPK екв. 2 т/га ОМБД – N60P60K60 Врозкид 5,45 6,17 1,27 1,15 67,7 123 71,7 

NPK екв. 0,4 т/га ОМБД – N20P20K20 В рядки 5,62 6,23 1,36 1,18 64,0 133 72,3 

Гній підстилковий ВРХ 30,0 – Врозкид 5,52 6,20 1,25 1,21 72,8 127 70,3 

ОМД Вітафілд ПП 1,0 – Врозкид 5,35 6,13 1,26 1,14 67,4 111 81,0 

ОМД Добрі добрива 1,0 – Врозкид 5,40 6,35 1,23 1,15 62,6 132 82,0 

X  5,52 6,20 1,30 1,16 66,5 122 73,7 

Sx 0,03 0,03 0,01 0,01 1,2 3 1,9 

V% 1,9 1,7 3,6 3,4 6,1 9,4 8,6 

S 0,11 0,11 0,05 0,04 4,0 12 6,4 

НІР05 0,10 0,10 0,04 0,04 3,8 11 6,0 

Примітка. ОМБД – органо-мінеральне біоактивне добриво; ОМД – органо-мінеральне добриво, ПП – пташиний послід. 

2
7
3
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За результатами досліджень визначено ефективність застосування 

невисоких 0,4 т/га доз ОМБД екобіом-Ф за локального і рядкового внесення, де 

показники родючості грунту були на рівні мінерального удобрення N60P60K60 

(еквівалент 2 т/га ОМБД) за розкидного їх застосування. Ефективність органо-

мінеральних біоактивних добрив в незначних кількостях за локального і 

рядкового способів внесення, на нашу думку, пов’язано з тим, що за їх 

адресного застосування створюються умови для оптимізації мінерального 

живлення рослин упродовж усього вегетаційного періоду. ОМБД є ефективним 

джерелом що містить вуглець, гумінові кислоти, NPK і мікроелементи, а також 

за рахунок привнесеної біоти із добривами підвищується біологічна активність 

грунту, що приводить до мінералізації органічної частини пожнивних решток, 

створюючи зону комфорту в межах активної частини кореневої системи 

рослин. 

Таким чином, поліпшення умов мінерального живлення рослин за 

внесення ОМБД екобіом, порівняно з традиційними видами добрив, пов'язане з 

комплексною його дією як хімічного меліоранта, що несе в собі основу 

підтримуючого вапнування, так і поглинальною дією сорбентів і 

йонообмінників та врівноважених процесів синтезу і деструкції органічної 

речовини ґрунту, внаслідок з інтенсивним розвитком агрономічно цінної 

специфічної біоти, включеної до складу ОМБД. 

 

6.2 Оптимізація життєдіяльності грунтових мікроорганізмів за 

застосування органо-мінеральних біоактивних добрив 

 

За умов обмеженого ресурсного забезпечення сільського господарства 

агрохімікатами однією із основних засад економічної і екологічної стабільності 

функціонування агроценозів є застосування нових композицій органо-

мінеральних добрив з включення біоти, що забезпечує підвищення родючості 

грунтів і оптимізацію мінерального живлення рослин [60]. При створенні та 

впровадженні добрив нового покоління актуальним є вивчення не тільки їх 
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агрохімічної ефективності, а й проведення еколого-мікробіологічного 

обґрунтування з метою діагностичної оцінки біологічної активності грунту. 

В 2001-2003 рр. відділ агрохімії разом із лабораторією грунтової 

мікробіології провели наукові дослідження із вивчення впливу композицій 

органо-мінеральних біоактивних добрив на структурно-функціональні 

особливості агроценозу сірого лісового грунту. 

Напівстаціонарний дослід закладено в ДПДГ «Чабани» на сірому 

лісовому легкосуглинковому грунті за вирощування кукурудзи на силос. 

Визначали ефективність ОМБД екобіом-північ ПТ (далі екобіом) на основі 

перехідного торфу і його аналогу СДО «Агровіт-Кор». Агрохімічна 

характеристика препаратів наведена в розділі 3 (див. табл. 3.12). 

Встановлено, що найсприятливіші умови для функціонування мікробного 

ценозу, співвідношення еколого-трофічних груп, розвиток агрономічно 

корисної мікрофлори, оптимальну трансформуючу здатність мікроорганізмів 

щодо органічної речовини і елементів живлення для рослин забезпечило 

застосування ОМБД екобіом-північ ПТ в дозі 2 і 3 т/га, та мінеральних добрив у 

дозі N60Р50К60.  

У ґрунті на цих варіантах сформувався ценоз, збагачений агрономічно 

цінними групами мікроорганізмів, серед яких домінуючими є мікроміцети, 

стрептоміцети, спороутворювальні, фосфатмобілізівні, целюлозоруйнівні і 

вільноіснуючі азотфіксувальні. 

Показники сумарної чисельності основних таксономічних груп 

мікроорганізмів (бактерій, мікроміцетів, стрептоміцетів) складають в орному 

шарі ґрунту за застосування ОМБД 18,4 – 22,3 млн/г, СДО  «Агровіт-Кор» – 

20,8 млн/г, на контролі – 12 млн/г; еколого-трофічних груп (органотрофів, 

евтрофів, педотрофів, автотрофів, оліготрофів, целюлозоруйнівних і 

автохтонних) відповідно 75,1–89,2 і 73,5 млн/г, на контролі – 49,1 млн/г 

абсолютно сухого ґрунту. 

Характерною особливістю мікробного ценозу сірого лісового ґрунту за 

внесення добрив є незначний розвиток індикатора ґрунтової родючості –

азотобактера, якого у більшій кількості (16% обростання грудочок ґрунту) 
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виявлено за застосування ОМБД екобіом. Очевидно, домінуючу роль у 

процесах фіксації атмосферного азоту відіграють поширені у ґрунті 

вільноіснуючі азотфіксатори – олігонітрофіли, чисельність яких досягає при 

застосуванні композицій органо-мінеральних і мінеральних добрив                 

18,0–20,5 млн/г, на контролі 13 млн/г абсолютно сухого ґрунту (табл. Д.20). 

Висока агрохімічна ефективність ОМБД екобіом підтверджується і 

різноманітним якісним складом деяких індикаторних груп мікроорганізмів: 

спороутворювальних форм – Bacillus megaterium, Вас. cereus, Вас. idosus, Вас. 

brevis та ін. з високою фізіологічною активністю, які здатні асимілювати не 

тільки органічний, а й мінеральний азот; мікроміцетів, які завдяки міцеліальній 

будові забезпечують утворення гумінових кислот і ґрунтової структури, 

мобілізацію фосфорних сполук. Серед них виявлені представники родів 

Penicillium, Aspergillus, Fusarinm, Trichoderma, Mucor, Alternaria, для яких 

потрібні органічні рештки і значний рівень азотного і вуглецевого живлення. У 

якісній структурі целюлозоруйнівної мікрофлори поряд з поширеними 

мікроміцетами і стрептоміцетами виявлено міксобактеріальні форми із роду 

Cytophaga, невелика кількість вібріонів із роду Cellvibrio, мікроорганізми роду 

Polyangium, для яких властива висока вимогливість до азотного живлення.  

Підтвердженням достатньої кількості мінерального азоту в сірому 

лісовому грунті, що створили сприятливі умови для життєдіяльності комплексу 

целюлозоруйнівної мікрофлори є досить значний вміст у ньому нітрифікуючих 

бактерій, особливо за внесення 3 т/га ОМБД екобіом і мінеральних добрив 

N60P50K60. Їх чисельність складає 0,9-1,1 млн/г грунту порівняно з контролем 

без добрив – 400 тис./г (рис. 6.2, табл. Д.20). 

Розглядаючи мікробіологічні показники екологічного стану і родючості 

сірого лісового ґрунту під кукурудзою на силос, слід звернути увагу на значну 

присутність на всіх варіантах досліду (крім контролю) сапрофітної мікрофлори, 

здатної відновлювати нітрати до нітритів і газоподібних окислів. Чисельність їх 

складає 15,6–16,4 млн/г ґрунту. В умовах перезволоження, дефіциту кисню, 

наявності акцепторів-нітратів і нітритів життєдіяльність нітратредуцентів може 

призводити до значних втрат газоподібного азоту. Проте істинні 
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денітрифікатори складали в ґрунті незначну величину – 1,8–9,8% від 

чисельності мікрофлори, що викликає редукцію нітратів, і найбільша її 

чисельність виявлена на контролі без добрив та при застосуванні мінеральних 

добрив у дозі N90P75K90. 

 

Рис. 6.2 Вплив композицій органо-мінеральних біоактивних добрив на 

біологічну активність сірого лісового ґрунту за вирощування кукурудзи на 

силос, 2001 -2003 рр.: 

1- Контроль (без добрив); 2 – СДО «Агровіт – Кор» 3 т/га; 3 – ОМБД 

екобіом-північ ПТ 3 т/га; 4 – N60P50K60. 

 

Аналіз структури мікробних угруповань за співвідношенням чисельності 

окремих еколого-трофічних груп: коефіцієнтами мінералізації-іммобілізації 

азоту і показниками активності процесу мінералізації гумусу (відношення 

кількості автохтонної мікрофлори до загальної чисельності мікроорганізмів на 

пептон-глюкозному агарі з ґрунтової витяжки) чітко виявив збільшення 
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показників напруженості мінералізаційних процесів у сірому лісовому ґрунті за 

застосування ОМБД екобіом, де коефіцієнти мінералізації-іммобілізації азоту 

дорівнювали 3,4-3,48 одиниць, показники активності процесу мінералізації 

гумусу – 33,4-35,0%, на контролі відповідно 2,52 одиниць і 24,7%.  

Розраховані показники напруженості мінералізаційних процесів за 

внесення в грунт СДО «Агровіт-Кор» в дозі 3 т/га і мінеральних добрив 

N60P50K60, що становить 2,90 і 2,95, свідчить про невисокий ступінь освоєння 

органічної речовини грунту мікрофлорою. 

Визначення токсичності сірого лісового ґрунту під кукурудзою на силос 

за внесення традиційних і нових композицій органо-мінеральних біоактивних 

добрив методом ґрунтових пластин із застосуванням рослинного біотесту 

пшениці озимої та за дією водних витяжок із ґрунту на приріст коренів тест-

культури кукурудзи за добу від стартової лінії, показало, в основному, 

стимулюючий ефект за всіх видів добрив на ріст і розвиток біотестів. 

Помітніше збільшення приросту коренів кукурудзи (на 11,3–19,2%) виявлено за 

застосування ОМБД екобіом і мінеральних добрив N90P75K90 (табл. 6.5).  

Таблиця 6.5 

Вплив композицій органо-мінеральних і біоактивних добрив на активність 

мінералізаційних процесів, фітотоксичні властивості та продуктивність 

кукурудзи на силос на сірому лісовому грунті, середнє за 2001-2003 рр. 

Показник 

Варіант досліду 

НІР05 
без добрив 

(контроль) 

ОМБД 

«Ебіом-

північ», 

2 т/га 

ОМБД 

«Ебіом-

північ», 

3 т/га 

СДО 

«Агро

віт-

Кор», 

3 т/га 

NPK 

N60Р50К60 N90Р75К90 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коефіцієнт мінералізації-

імобілізації азоту 

(співвідношення 

чисельності мікрофлори 

КАА/МПА) 

2,52 3,40 3,48 2,90 2,95 3,27 – 

Індекс педотрофності 

(співвідношення 

чисельності мікрофлори на 

грунтовому агарі/МПА) 

1,93 2,16 2,19 2,05 1,82 1,76 – 
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Продовж. табл. 6.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Активність процесу 

мінералізації гумусу, % 

(співвідношення 

чисельності мікрофлори на 

нітритному агарі/ПГАП) 

24,7 33,4 35,0 28,4 31,8 35,5 – 

Токсичність грунту- маса 

100 рослин тест культури 

озимої пшениці, г 

10,1 11,7 12,3 11,8 11,3 11,5 1,2 

Токсичність грунту – 

інгібірування(-) чи 

активація(+) приросту 

коренів кукурудзи, % 

-2,4 +19,2 +18,9 +8,0 +8,4 +11,3 0,9 

Урожайність зеленої маси 

кукурудзи, ц/га 
22,9 35,6 37,4 30,2 31,6 33,5 2,8 

Приріст урожайності до 

контролю, % 
– 5,6 6,3 3,2 3,8 4,6 – 

 

Таким чином, на сірому лісовому ґрунті під кукурудзою на силос 

найсприятливіші умови для формування збалансованого складу мікробного 

ценозу, посилення життєдіяльності і видового різноманіття еколого-трофічних 

груп мікроорганізмів із стабільним характером функціональних зв’язків між 

ними, підвищення показників напруженості мінералізаційних процесів і 

урожайності зеленої маси зумовило застосування ОМБД екобіом, на основі 

перехідного торфу, а також мінеральних добрив N60P50K60, що є еквівалентом    

2 т/га ОМБД. 

 

6.3  Перспективи застосування органо-мінеральних біоактивних 

добрив у системах землеробства України 

 

Полікомпонентні ОМБД мають комплексну дію на поживний режим грунту 

– поліпшують вуглецеве і мінеральне живлення рослин; підвищують коефіцієнт 

використання основних поживних речовин як шляхом надходження їх з 

добривами, так і внаслідок біологічної трансформації органічних решток у грунті 

завдяки урівноваженню процесів синтезу – деструкції, включеної до складу 

ОМБД біоти; покращують водно-фізичні та іонообмінні властивості грунту. 
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Внесення традиційних органічних добрив – підстилкового гною і 

торфокомпостів у дозах 40-60 т/га, супроводжується додатковим надходженням 

з кожної тонни добрив на удобрену площу до 3–5 млн схожого насіння бур'янів. 

Безпосереднє внесення гною під зернові культури на 30–40% підвищує 

поширення таких хвороб як септоріоз, пероноспороз та кореневі гнилі. 

Внесення ОМБД, внаслідок біоконверсії повністю виключає поширення хвороб 

і розвиток бур'янів, що помітно поліпшує фітосанітарний стан полів.  

Установлено, що ОМБД є універсальними для ефективного застосування 

у польовому землеробстві, кормовиробництві, виноградарстві, зеленому 

господарстві міст, лісівництві та в тепличному господарстві. У зв'язку з тим, що 

ОМБД є носієм ґрунтової біоти, перспективним є застосування їх для 

відновлення порушених і рекультивованих земель. Найважливішою галуззю 

для застосування ОМБД є землеробство. 

Для інтенсивного землеробства визначено доцільним внесення органо-

мінеральних біоактивних добрив врозкид в основне внесення у дозах, що не 

перевищують 1,0–1,2 т/га гранульованих або 1-2 т/га сипучих сухих форм. При 

цьому з такою дозою ОМБД до ґрунту потрапляє близько N40-50Р40-50К40-50 у 

складі органо-мінеральних комплексів. 

Рекомендовано застосовувати гранульовані органо-мінеральні біоактивні 

добрива локально в дозі 0,4-0,5 т/га + N50-60 або в рядки при сівбі 0,2-0,3 т/га із 

зменшення хімічного навантаження в системі удобрення на 30-50% за 

вирощування сільськогосподарських культур [129]. 

Перспективним напрямком у застосуванні ОМБД в агропромисловому 

комплексі України є розроблення їх композицій для органічного землеробства 

із застосуванням органічних речовин природного походження – сапропелю 

озерного, торфу низинного та перехідного, бурого вугілля, а також мінералів, 

що дозволені міжнародною федерацією органічного сільськогосподарського 

руху (IFOAM): природних фосфоритів, сирих сірчанокислих калійних солей, 

цеолітів, сапонінів, спученого перліту і вермикуліту тощо [390]. 
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Нами визначено високу ефективність для ведення органічного землеробства 

органо-мінеральних біоактивних добрив, виготовлених на основі сапропелів 

озерних, що мають сорбційні, іонообмінні і біотичні властивості, а їх гуматна 

частина компенсує нестачу азотних добрив. При цьому для органічного 

виробництва оптимальні дози ОМБД не перевищуватимуть 2,0-2,5 т/га із 

збереженням високої продуктивності та якості сільськогосподарських культур.  

З урахуванням критеріїв розвитку сучасного аграрного виробництва нами 

розроблено основи відновлюваної системи землеробства, концептуальна 

модель якої полягає в комплексі організаційних і агротехнічних заходів щодо 

екологічно збалансованого й ощадливого ведення сільського господарства з 

максимальним застосуванням відновлюваних ресурсів.  

Відновлювану систему землеробства побудовано не на заборонних 

засобах, а на можливості самодостатнього застосування в біологічному 

кругообігу відновлюваних вторинних і невідновлюваних природних ресурсів. 

Вона передбачає залучення у живлення рослин біологічного азоту 

(вирощування бобових культур), застосування мінімально-оптимальних доз 

мінеральних добрив для основного внесення, компенсаційної дози азоту для 

соломи і подрібнених стебел та інтегрованим захистом рослин із переважанням 

біопрепаратів захисної дії та механічних способів. 

Зважаючи на оптимізацію процесів синтезу і деструкції органічної 

речовини в ОМБД та універсальності їх застосування за будь-якої сучасної 

системи ведення землеробства, вважаємо, що за цими добривами відкривається 

широка перспектива їх промислового виробництва і еколого-врівноваженого 

застосування в аграрному секторі України. 

 

Висновки до розділу 6 

 

 1. Визначено рівнозначність органічних наповнювачів (низинного і 

перехідного торфу, бурого вугілля), а також іонообмінників сапоніту і цеоліту у 

складі органо-мінеральних біоактивних добрив за впливом на агрохімічні 

властивості сірого лісового грунту. 
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 2. Внесення ОМБД у мезодозах 1-3 т/га забезпечує помітне поліпшення 

фізико-хімічних і агрохімічних показників грунту, що відповідають рівню 

родючості за застосування традиційних органічних добрив – гною ВРХ у 

макродозах – 30 т/га. 

 3. Найсприятливіші умови для формування збалансованого складу 

мікробного ценозу на сірому лісовому грунті під кукурудзою склались за 

основного внесення в розкид 2 і 3 т/га ОМБД екобіом-ПТ на основі перехідного 

торфу, де відбулось посилення життєдіяльності і видового різноманіття 

еколого-трофічних груп мікроорганізмів із стабільним характером 

функціональних зв’язків між ними. 

 4. Визначено перспективність виробництва і застосування в аграрному 

секторі України ОМБД за різних систем землеробства – інтенсивної, органічної 

і відновлюваної. 

Результати досліджень за розділом 6 наведено у працях [7, 97, 105, 107, 

123,  184, 187, 299, 300, 301, 324, 325, 326, 354, 396]. 
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РОЗДІЛ 7 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  

ЗА ТРАДИЦІЙНИХ І АЛЬТЕРНАТИВНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 

 

7.1 Продуктивність польової сівозміни за різних систем удобрення на 

сірому лісовому ґрунті 

 

Внесення підстилкового гною і побічної продукції рослинництва є 

найбезпечнішим, екологічно доцільним агротехнічним заходом за умови 

науково обґрунтованого їх застосування у землеробстві. Всі традиційні системи 

удобрення у минулому, в тій чи іншій мірі, пов'язано з внесенням гною, 

пожнивних решток і сидератів, а згодом – і мінеральних добрив. У польовому 

досліді на сірому лісовому ґрунті ДПДГ «Чабани» ННЦ «ІЗ НААН» різні 

системи удобрення за 50-річний термін їх ведення наклали певний відбиток на 

зміну як потенційної, так і ефективної родючості ґрунту, що вплинуло і на 

економічні показники в сівозміні. 

Публікації, що стосуються ефективної родючості сірого лісового ґрунту в 

польовому досліді, вказують на підвищення продуктивності сівозміни у часі з 

диференціацією за системами удобрення і навантажень добрив на одиницю 

площі. В дослідженнях О.В. Лазурського і Р.І. Кардиналовської в зерно-

просапній ланці сівозміни з 4-х культур за 1961-1964 рр. за врожаю без добрив 

5,41 т/га і внесенні в ланці 60 т/га гною приріст до контролю становив 25%, по 

фону гною + N1Р1К1 та N2Р2К2 приріст залишався однаковим – по 40%. При 

цьому на помірних фонах NРК у міру збільшення доз гною (20; 40 і 60 т/га) 

прирости зростали, на високих – були однаковими [252]. Подібну тенденцію 

встановлено і за визначення продуктивності 5 культур першої ланки першої 

ротації сівозміни [253]. В дослідженнях Л.І. Нікіфоренка за 1963-1968 рр. 

встановлено, що за ланку сівозміни за внесення 60 т/га гною та 40 т/га гною + 
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NРК, її продуктивність була майже однаковою, за мінеральної системи 

удобрення (N2Р2К2) наближалась до цієї величини [308]. 

 В 1970 р. Р.І. Кардиналовською та В.М. Лебединською узагальнено 

продуктивність ланки сівозміни на сірому лісовому ґрунті за 1962-1968 рр. по  

6 культурах та розраховано винос основних поживних речовин. Встановлено, 

що культури в ланці польової сівозміни споживають більше азоту, ніж фосфору 

і калію за винятком буряків цукрових, де у першому мінімумі виявився винос 

калію [212]. 

 В 1969-1972 рр. культура озимого жита завершила першу ротацію 

польової сівозміни, що дало можливість визначити роль післядії гною за 

низьких, середніх і високих його навантажень на одиницю сівозмінної площі. 

Встановлено, що внесення 60 т/га гною за сівозміну під дві культури на фоні 

N2Р2К2 забезпечує перевагу перед нижчою (30 т/га) і високою (90 т/га) його 

дозами [251]. В публікації В.М. Лебединської із співавторами проведено аналіз 

варіантів, закладених за схемою Вагнера і встановлено порядок мінімумів у 

сівозміні за 1977-1981 рр.: К˃Р˃N і визначено більшу залежність врожаю від 

фосфорних і калійних добрив [257]. 

В публікації цих же авторів визначено, що продуктивність буряків 

цукрових і збір цукру за 1977-1981 рр. в ланках сівозміни з конюшиною і 

горохом були близькими, а на високих фонах – врожайність була вищою, але 

наближались показники за збором цукру, що пов’язано з ростовим розведенням 

[255]. 

В польовій сівозміні за 1976-1984 рр. визначено помітну перевагу за 

органо-мінеральної системи удобрення, над мінеральною за рівнем врожаю і 

окупністю одиниці добрив [256]. 

В 1990 р. В.М. Лебединською із співавторами визначено продуктивність 

5-пільної ланки польової сівозміни за 1985-1987 рр. (середина ІІ ротації). 

Встановлено  найвищу продуктивність ланки сівозміни – 7,01 т/га, за помірної 

органо-мінеральної системи удобрення (6 т/га гною + N66Р60К98). Визначено 
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підвищення ролі гною за сумісного внесення з мінеральними добривами. 

Встановлено, як і раніше, порядок мінімумів К˃Р˃ N [257]. 

В І половині ІV ротації польової зерно-просапної сівозміни середня 

продуктивність 5 культур становила 4,23 т/га з.о. На цей час визначилась роль 

систем удобрення як стабілізатора продуктивності сівозміни. По відношенню 

до контролю без добрив (фон – вапнування) найбільший приріст врожаю 

сформовано за помірної органо-мінеральної системи удобрення – 54% по 

відношенню до контролю (12 т/га гною + N66Р60К68), за підвищення дози гною 

до N132Р90К132 одержано зменшення продуктивності на 2%, за органічної 

системи удобрення (24 т/га гною) приріст по ланці сівозміни становив 45% по 

мінеральній (N99Р60К102) – 36% [103]. 

Продуктивність 10-пільної польової сівозміни за 5 ротацій                 

(1961–2010 рр.). Тривале застосування засобів хімізації на сірому лісовому 

ґрунті впродовж 50 років дає можливість систематизувати їх вплив на 

формування урожайності сільськогосподарських культур та визначити зміну 

продуктивності польової сівозміни у часі. Для характеристики їх середніх 

врожаїв нами виконано вибірку за останнє десятиріччя за двома ланками 

сівозміни – після гороху і після конюшини (табл. 7.1).  

Установлено, що продуктивність ланки сівозміни з конюшиною помітно 

ефективніша на перших двох культурах – пшениці озимій і буряках 

цукрових,що має принципове значення у підборі в ній елементів біологізації. 

Результати досліду вказують на перевагу конюшини як попередника пшениці 

озимої на низьких фонах мінерального живлення рослин, тоді як для буряків 

цукрових вона залишається за попередником гороху. Можна зазначити 

«лідерство» конюшини, як попередника під пшеницю озиму, на фонах з 

внесенням органічних добрив – за органічної, відновлюваної і помірної органо-

мінеральної (12 т/га гною + N66Р60К68 ), де її перевага перед горохом зростала  

до 9-12%, а на буряках цукрових – на високих фонах (12 т/га гною +  

N99-132Р60-90К102-136 ) на 21 і 29%.  



286 

 

 

Таблиця 7.1 

Врожайність сільськогосподарських культур у польовій сівозміні за різних 

систем удобрення на сірому лісовому ґрунті в ДПДГ «Чабани», 

 середнє за 2001–2009 рр. 

Удобрення Врожайність, т/га 

гній, 

т/га 

мінеральні 

добрива, кг/га 

пшениця озима  

(зерно) 

буряки цукрові 

(коренеплоди) 

після  

гороху 

після 

конюшини 

після 

гороху 

після 

конюшини 

N Р К 
рік 

2001-2003 2006-2008 2002-2004 2007-2009 

Без добрив (контроль) 2,48 2,62 25,3 23,9 

Мінеральна система удобрення 

– 33 30 34 3,38 3,65 32,0 30,0 

– 99 60 102 3,61 3,60 33,9 34,3 

– 66 60 68 3,62 3,93 36,0 37,4 

Органічна система удобрення 

12 – – – 3,06 3,61 31,5 30,2 

24 – – – 3,47 3,72 34,7 39,9 

Відновлювана система удобрення 

6+п.п. 33 30 34 3,22 3,61 33,1 33,7 

6+п.п. 49,5 30 51 3,35 3,72 32,0 35,6 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 33 30 34 3,46 3,77 35,6 34,6 

12 66 60 68 3,82 3,99 39,1 43,5 

2 99 60 102 3,95 4,05 38,5 46,5 

12 132 90 136 3,67 4,12 36,2 46,7 

X  3,42 3,70 33,9 36,4 

Sx 0,1 0,1 1,1 2,0 

V% 11,3 10,4 10,8 19,0 

S 0,39 0,39 3,68 6,9 

HIP05 0,35 0,35 3,30 6,2 

Примітка.  пп – побічна продукція. 

 

Важливо відмітити, що на низьких фонах після конюшини врожаї 

пшениці озимої були стабільнішими і перевищували ланку з горохом до 8%. На 

фонах з мінеральними добривами перевага залишалась за ланкою з горохом, а 

на фонах з органічними добривами – з конюшиною. Отже, конюшина є 
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універсальною культурою для будь-якої системи землеробства, особливо 

органічного спрямування.За відсутності в системі удобрення органічних добрив 

зростає значення попередника: урожайність зерна пшениці озимої за низької 

помірної дози NPK при мінеральній системі удобрення була до 9% вищою після 

конюшини, ніж після гороху. Слід відмітити середньостатистичне підвищення 

продуктивності пшениці після гороху до 3,42 т/га, а після конюшини – на 8% 

більше, відповідно коренеплодів буряків цукрових – 33,9 і 7,0% з достовірними 

приростами за різних систем удобрення. Конюшинний чинник підвищує 

урожайність зерна на контролі без добрив на 6% і нівелює відсутність 

органічних добрив за мінеральної системи удобрення, де урожайність зерна 

співпадала з аналогічною дозою NPK за органо-мінеральної системи удобрення. 

У ІІ рік післядії попередників на урожайність буряків цукрових за оптимальних 

доз мінеральних добрив у системах удобрення з органічними добривами 

перевага ланки з конюшиною досягала 11-15% порівняно з ланкою з горохом 

(див. табл. 7.1). Порівняння показників між валовою і основною продукцією у 

сівозміні за 50-річний термін ведення досліду свідчить про те, що найменшу 

кількість вегетативної маси сформовано на контролі без добрив - 16,8% від 

валового врожаю. Найощадливішими у накопиченні вегетативної маси 

виявились органічна і відновлювана системи удобрення - у межах 17,0%, за 

мінеральної і помірної органо-мінеральної - більше 19%, а за високої дози 

N132P90K136 на фоні 12 т/га гною - майже 20%. Отже, за надлишкового 

мінерального живлення рослин значна частина поживних речовин, внесених з 

добривами, йде на формування нетоварної частини врожаю (табл. 7.2). 

За систематичного внесення помірних доз окремих видів добрив, а також 

за відновлюваної системи удобрення із мінімальною дозою NРК за 5 ротацій 

сівозміни середня продуктивність була у межах 4,80–5,07 т/га зернових одиниць. 

Урожайність основної продукції у 5,49–5,67 т/га з.о. досягнуто за подвійної дози 

NРК за мінеральної системи, удобрення одинарною дозою NРК за органо-

мінеральної (12 т/га гною + N1Р1К1) і відновлюваної систем удобрення.  
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Таблиця 7.2 

Продуктивність валової і основної продукції культур польової сівозміни на 

сірому лісовому ґрунті за І, ІІ, ІІІ, IV, V ротації залежно від удобрення,  

ДПДГ «Чабани» 

У тоннах на гектар зернових одиниць 

Удобрення на 1 га 

ріллі сівозмінної 

площі 

Ротація 

І ІІ ІІІ IV V 

гній, 

т 
NРК, кг 

1961– 

1970 рр. 

1971– 

1980 рр. 

1981– 

1990 рр. 

1991- 

2000 рр. 

2001– 

2010 рр. 

Без добрив 

(контроль) 

4,34 

3,74 

4,11 

3,45 

4,79 

4,13 

4,70 

3,92 

4,25 

3,73 

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 
5,69 

4,86 

6,02 

4,80 

6,42 

5,39 

6,09 

5,06 

5,93 

5,22 

– N99Р60К102 
4,70 

4,07 

5,88 

4,81 

7,28 

6,00 

6,84 

5,72 

6,60 

5,99 

– N66Р60К68 
6,50 

5,48 

6,62 

5,37 

7,17 

5,99 

6,67 

5,56 

6,95 

5,97 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 
5,15 

4,46 

5,19 

4,38 

6,06 

5,20 

5,99 

4,99 

5,75 

5,09 

24 N0Р0К0 
5,62 

4,83 

5,96 

5,00 

6,94 

5,92 

6,87 

5,72 

6,81 

5,98 

Відновлювана система удобрення 

6 
N33Р30К34+ 

п.п. 

5,47 

4,68 

5,72 

4,75 

6,62 

5,54 

6,37 

5,29 

6,23 

5,49 

6 
N49,5Р30К51+ 

п.п. 

5,97 

5,42 

6,30 

5,18 

7,12 

5,96 

6,78 

5,66 

6,72 

5,68 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 
6,27 

5,34 

6,46 

5,35 

7,20 

6,05 

6,31 

5,24 

6,64 

5,82 

12 N66Р60К68 
6,74 

5,65 

7,07 

5,79 

7,88 

6,52 

7,38 

6,16 

7,64 

6,71 

12 N99Р60К102 
6,54 

5,55 

7,29 

5,97 

8,08 

6,60 

7,70 

6,40 

7,89 

6,91 

12 N132Р90К136 
6,67 

5,59 

7,24 

5,80 

7,84 

6,42 

7,59 

6,34 

7,62 

6,73 

Примітка. Над рискою – валова продукція; під рискою – основна продукція; п.п. – 

побічна продукція. 
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Критерієм економічної доцільності тієї чи іншої дози добрив є окупність 

1 кг поживних речовин приростом врожаю сільськогосподарських культур. Для 

розрахунків прийнято фактичну дозу NРК з додаванням до неї кількості NРК у 

складі підстилкового гною – азоту – 4,0 кг/т, фосфору – 2,0 кг/т і калію –  

4,0 кг/т (середньозважені показники). Виходячи з цього, можна вважати, що 

найвищою окупністю одиниці NРК у межах 9,4–9,7 кг з.о./кг приросту 

відзначаються варіанти з подвійною (оптимальною) дозою мінеральних добрив 

і за відновлюваної системи удобрення (табл. 7.3).  

Продуктивність ланки сівозміни за позакореневого підживлення рослин 

стимуляторами росту. Позакореневе підживлення стимуляторами росту типу 

емістим-С є складовою частиною сучасних систем землеробства. За умов 

оптимізації мінерального живлення рослин стимулятори росту нового 

покоління помітно впливають на продуктивність сільськогосподарських 

культур. Проведені нами дослідження свідчать, що позакореневе підживлення 

препаратом емістим-С перед змиканням рядків буряків цукрових, у фазу виходу 

жита озимого у трубку та перед цвітінням гороху, забезпечує найвищі прирости 

коренеплодів буряків цукрових (переважно 6% до посівів без внесення 

препаратів), зерна жита озимого до 5% і зерна гороху до 4-6%. За помірних  доз 

за  органо-мінеральної системи удобрення прирости коренеплодів буряків 

становили 27%, зерна жита озимого – 15,9% і гороху 8,5% (рис. 7.1). 

Дози витрат препарату для позакореневого підживлення – 5 мл/га, для 

обробки насіння – 10 мл/т посівного матеріалу. 

 Упродовж 5-ти ротацій 10-ти пільної польової сівозміни за всіх систем 

удобрення склалась тісна кореляційна залежність між продуктивністю і вмістом 

 загального гумусу (r = 0,899 : 0,999). І тільки нерозчинний фосфор мав 

обернену кореляцію, яка послідовно посилювалась від І до ІІІ ротації польової 

сівозміни (включно), де переважно     r = -0,999 : -0,609. Починаючи з IV ротації 

вона послаблювалась, але стійко залишалась оберненою, r = -0,180 : -0,542, що 

пов’язано із зниженням частки нерозчинного фосфору у загальному балансі 

фосфорних сполук у ґрунті. 
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Таблиця 7.3  

Середня продуктивність культур польової сівозміни в тривалому досліді на сірому лісовому ґрунті за 

ротаціями, залежно від удобрення, основна продукція, ДПДГ «Чабани» 

 У тонах на гектар зернових одиниць 

Удобрення на 1 га 

сівозмінної площі 
Ротація 

С
ер

ед
н

є 

П
р
и

р
іс

т 

О
к
у

п
н

іс
ть

 1
 к

г 

N
Р

К
 в

 д
о
б

р
и

в
ах

 

п
р
и

р
о

ст
о

м
 

у
р
о

ж
аю

 

гній, т NРК,кг 

І 

1961–1970 рр. 

ІІ 

1971–1980 рр. 

ІІІ 

1981–1990 рр. 

IV 

1991-2000 рр. 

V 

2001–2010 рр. 

т/
га

 

п
р
и

р
іс

т 

т/
га

 

п
р
и

р
іс

т 

т/
га

 

п
р
и

р
іс

т 

т/
га

 

п
р
и

р
іс

т 

т/
га

 

п
р
и

р
іс

т 

Без добрив (контроль) 3,74 – 3,45 – 4,13 – 3,92 – 3,73 – 3,79 –  

Мінеральна система удобрення 

– N33Р30К34 4,86 1,12 4,80 1,35 5,39 1,26 5,06 1,14 5,22 1,49 5,07 1,28 13,2 

– N99Р60К102 4,07 0,33 4,81 1,36 6,00 1,87 5,72 1,80 5,99 2,26 5,32 1,53 5,9 

– N66Р60К68 5,48 1,74 5,37 1,92 5,99 1,86 5,56 1,64 5,97 2,24 5,67 1,88 9,7 

Органічна система удобрення 

12 N0Р0К0 4,46 0,72 4,38 0,93 5,20 1,07 4,99 1,07 5,09 1,36 4,82 1,03 8,6 

24 N0Р0К0 4,83 1,09 5,00 1,55 5,92 1,79 5,72 1,78 5,98 2,25 5,49 1,70 7,1 

Відновлювана система удобрення 

6 N33Р30К34+пп 4,68 0,94 4,75 1,30 5,54 1,41 5,29 1,37 5,49 1,76 5,15 1,36 8,6 

6 N49,5Р30К51+пп 5,42 1,68 5,18 1,73 5,96 1,83 5,66 1,74 5,68 1,81 5,58 1,79 9,4 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33Р30К34 5,34 1,60 5,35 1,90 6,05 1,92 5,24 1,32 5,82 1,95 5,56 1,77 8,2 

12 N66Р60К68 5,65 1,91 5,79 2,34 6,5 2,39 6,16 2,24 6,71 2,98 6,16 2,37 7,5 

12 N99Р60К102 5,55 1,81 5,97 2,52 6,60 2,47 6,40 2,48 6,91 3,73 6,29 2,50 6,6 

12 N132Р90К136 5,59 1,85 5,80 2,35 6,42 2,29 6,34 2,42 6,73 3,00 6,18 2,39 5,0 

2
9
0
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 Рис. 7.1 Вплив позакореневого підживлення рослин стимулятором росту 

емістим-С на урожайність культур у тривалому досліді на сірому лісовому 

ґрунті, ДПДГ «Чабани», 1999-2001 рр.: 

 1 – Без добрив (контроль); 2 – N
49

P
30

K
51

 + 6 т/га + побічна продукція;  

3 – 24 т/га гною; 4 – N99Р60К102 + 12 т/га гною. 

  

Упродовж 50-річної тривалості досліду за систем удобрення із 

застосуванням мінеральних туків встановлено обернену кореляцію між 

продуктивністю і реакцією ґрунтового розчину, яка була найпомітнішою за 

мінеральної системи удобрення – впродовж 4-х ротацій r = -0,746 : -0,957, а в  

закономірність встановлено між продуктивністю і гідролізованим азотом, та рухомим 

фосфором, включаючи І і ІІІ групу фосфатів та органічний фосфор (за Чириковим)о",? 
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V-й – r = -0,619. За органо-мінеральної відповідно r = -0,781 : -0,488 і в V-й 

ротації -0,655. І лише за органічної системи удобрення досягнуто переважно 

позитивної, середньої і тісної кореляції, r = -0,999 : 0,660. 

Кореляційна залежність між сумою увібраних основ і продуктивністю 

виявилась повністю оберненою за мінеральної системи удобрення із  

чергуванням тісної, середньої і слабкої залежності (r = -0,999 : -0,513 : -0,250). 

За органо-мінеральної системи вона була спрямована у бік слабкої залежності, а 

за органічної набула ознак позитивної кореляції на рівні переважно середніх 

значень. За внесення мінеральних добрив у системах їх застосування 

кореляційні зв'язки, пов'язані із фізико-хімічними функціями набувають ознак, 

що знижують коефіцієнти кореляції, які пов'язані із продуктивністю польової 

сівозміни, що потребує додаткових заходів з їх усвідомленого регулювання, 

тоді як за показниками мінерального живлення рослин (гумус, азот, фосфор, 

калій) зберігається тісний позитивний кореляційний зв'язок впродовж 5 ротацій 

польової сівозміни. Застосування мінеральних туків системно впливає на 

зниження кореляційної залежності за будь-якого удобрення. Існує тенденція до 

поглиблення кореляційної залежності від дії мінеральних добрив саме за 

відновлюваної системи удобрення. 

Результати наведено у працях [125, 134, 135, 139, 141, 145, 300, 398]. 

 

7.2 Продуктивність польової сівозміни на дерново-підзолистому 

грунті за утилізації відходів тваринницького свинокомплексу 

 

На відміну від інших органічних добрив застосування тваринницьких 

стоків і продуктів їх механічної або біологічної переробки носить набагато 

складніший характер, що пов'язано з агрохімічними і санітарно-гігієнічними 

властивостями відходів та їх впливом на навколишнє природне середовище у 

випадку ненормованого застосування. Деякі дослідники визначають високу 

агрономічну цінність відходів промислового тваринництва [21, 48, 94, 309, 322]. 
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У 70–80-х роках ХХ ст. нагромаджено значний досвід з раціонального 

застосування під сільськогосподарські культури рідкого та інших видів 

безпідстилкового гною із забезпеченням високої ефективності у випадку його 

нормованого внесення [326, 472]. 

У польових дослідах Національного наукового центру «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» на чорноземі типовому 

з продуктами біологічної переробки Граківського комплексу з відгодівлі 108 

тис. свиней за рік, прирости врожаю кукурудзи на силос за внесення 

надлишкового активного мулу у дозі  75 т/га становили 51%, у дозі 150 т/га – 

67% і 300 т/га – 85% до контролю без добрив [21]. В той же час у спеціальній 

літературі є посилання на застосування у виняткових випадках 

безпідстилкового гною у високих дозах [283]. Дозволяється, як одноразове 

внесення, під злакові трави на зрошенні, до 800 кг/га загального азоту у 

добриві, без зрошення – 600 кг/га, під буряки кормові, кукурудзу на силос і 

капусту кормову 540–600 кг/га, злаково-бобові сумішки – 420 кг/га. 

Підкреслюється, що повторне внесення високих доз відходів тваринництва 

можливе не раніше, ніж через 2 роки. 

Зважаючи на стресові навантаження тваринницьких стоків на сівозмінну 

площу, у цьому розділі розглядаються питання формування урожайності 

сільськогосподарських культур у ланці сівозміни: буряки кормові – овес – вико-

овес – жито озиме, якісні показники продукції, окупність одиниці добрив, 

баланс поживних речовин в агроцензі. Аналізуються такі напрямки: 

інтенсифікації (зростаючі дози добрив) і біологізації (введення в систему 

удобрення сівозміни побічної продукції рослинництва і зелених добрив). 

Моніторинг з продуктами біологічної переробки тваринницьких стоків 

Калитянського свинокомплексу проводили з 1979 по 2006 pp. впродовж трьох 

ротацій польової сівозміни: І ротація – 1979-1988 pp., II ротація – 1989-1996 pp., ІІІ 

ротація – 1997-2006 рр. 
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Завданням у першій ротації сівозміни було вивчення зростаючих доз 

продуктів біологічної переробки (осаду вертикальних відстійників і 

надлишкового активного мулу) від 75 кг/га загального азоту під культури 

суцільного посіву до 150 кг/га – під просапні культури з подальшим 

систематичним (щорічним) внесенням 2-х, 3-х і 4-х доз відходів тваринництва. 

Таким чином, максимальна доза становила 900 кг/га N у внесених добривах під 

просапні культури, що відповідало максимальному навантаженню стоків в 

умовах виробництва. 

У другій ротації сівозміни замінено варіанти з осадами відстійників на 

побічну продукцію рослинництва (солома пшениці озимої) і сидерати (зелена 

маса редьки олійної). Вивчали зниження навантажень стоками на одиницю 

площі та залучення побічної продукції рослинництва у біологічний кругообіг, 

яка в умовах спеціалізованого тваринництва не могла бути задіяною у 

технологічному процесі. При цьому збережено максимальне навантаження 

надлишковим активним мулом до N900 та введено варіант із доповненням 

одинарної дози мулу мінеральними калійними добривами (К60–120). Солому 

пшениці озимої вносили через рік під третю, п'яту і шосту (картопля, кукурудза 

на силос, буряки кормові, вико-овес) культури кормової сівозміни. З такою ж 

послідовністю вирощували і вносили під ці культури і сидеральні добрива. 

У третій ротації кормової сівозміни повністю збережено блок з побічною 

продукцією рослинництва та проведено реконструкцію блоку внесення 

надлишкового активного мулу із заміною його на тверду фракцію із карт 

нагромадження на промисловому свинокомплексі. При цьому знижено 

одинарну дозу твердої фракції наполовину, з мінімальною дозою 37,5 кг/га і 

максимальною 450 кг/га N у відходах тваринництва та введено варіанти з 

додаванням до повної дози калію мінеральних добрив (К60–120). Доцільність 

цього агрозаходу встановлено у дослідженнях попередньої ротації кормової 

сівозміни. 
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Продуктивність польової сівозміни у І ротації (1977-1988 рр.). У І ротації 

сівозміни було таке чергування сільськогосподарських культур: картопля, 

ячмінь ярий, кукурудза на силос, пшениця озима, буряки кормові, овес, вико-

овес, жито озиме на зелений корм, поукісний посів кукурудзи. 

Систематичне внесення продуктів біологічної переробки тваринницьких 

стоків за І ротацію сівозміни показало, що їх застосування на добриво є 

ефективним шляхом утилізації, який забезпечує за внесення середніх доз 

добрив (N225) одержання урожайності бульб картоплі до 19,4 т/га за 

врожайності на контролі без добрив 14,7 т/га, відповідно зерна ячменю за 

середніх доз – 2,90 і 2,28 т/га, кукурудзи на силос – 63,2 і 44,8 т/га, зерна 

пшениці озимої – 4,3 і 3,4 т/га, коренеплодів буряків кормових – 60,2 і 45,6 т/га, 

зерна вівса – 3,3 і 2,89 т/га, зеленої маси вико-вівсяної сумішки – 28,6 і 15,4 т/га, 

зеленої маси жита озимого 36,0 і 20,4 т/га. Поукісно після жита озимого за 

середніх доз навантажень відходами урожай зеленої маси кукурудзи становив 

52,4 т/га, на контролі без добрив – 28,0 т/га. Ефективність застосування осаду 

вертикальних відстійників виявилась на переважній більшості культур майже 

на третину вищою від ефективності надлишкового активного мулу (табл. Д.21). 

Аналіз приросту врожаю по кожній культурі показує, що подальше підвищення 

доз тваринницьких відходів у 3–4 рази не тільки не підвищує, але й знижує 

урожайність усіх культур, які вирощували у сівозміні. Навіть у тих випадках, 

коли відбувалось певне зростання урожаю різко знижувалась його окупність 

одиницею добрив. Це підтверджують результати перерахунку продукції за 

сівозміну у зернові одиниці.  

За середньої продуктивності сівозміни за І ротацію до 4,0 т/га зернових 

одиниць за будь-яких доз осаду вертикальних відстійників прирости майже не 

перевищували 2,0 т/га з.о., а надлишкового активного мулу – 1,7 т/га зернових 

одиниць. Якщо порахувати щорічне навантаження продуктів біологічної 

переробки на 1 га ріллі впродовж ротації сівозміни, то за внесення середньої 

дози (N225) у ґрунт потрапило 550 т осаду і 825 т надлишкового активного мулу, 
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за потрійної дози відповідно – 1100 і 1650 т/га, а за внесення  

4 доз – 1650 і 2475 т/га. За систематичного внесення стоків, як показали наші 

мікробіологічні дослідження, відбувається гальмування розкладу органічної 

речовини з подальшим зростанням мінералізації і непродуктивних втрат 

внаслідок міграції по профілю ґрунту біогенних елементів та денітрифікації 

сполук азоту. У зв'язку з цим різко впала окупність як 1 кг внесеного з 

добривами азоту, так і одиниці фізичної маси добрив. Зниження окупності із 

збільшенням доз за цими показниками відбувається у 3-4 рази, що свідчить про 

неефективність високих навантажень продуктами біологічної переробки 

тваринницьких стоків. Важливим висновком за І ротацію сівозміни є 

рівнозначність систематичного внесення продуктів біологічної переробки 

тваринницьких стоків і мінеральних добрив за внесення перших у підвищених 

дозах, а також встановлено низьку ефективність поєднання відходів 

тваринництва із повною дозою мінеральних туків. При цьому окупність 

одиниці азоту падає майже у 5 разів (табл. Д.22). 

 Аналіз продуктивності ланки сівозміни за другу ротацію (1991–1996 рр.). 

В ІІ ротації нами визначено основні напрями раціонального або витратного 

застосування тваринницьких стоків. Особливого значення це має для великих 

комплексів, адже поля їх утилізації не завжди розраховані на економічно 

вигідні і екологічно безпечні об'єми стоків. Прикладом цього може бути 

продуктивність за І ланку польової сівозміни нашого досліду (1979- 

1983 рр.), опублікована В.І. Гамалеєм із співавторами. За застосування 

надлишкового активного мулу найефективнішим виявилось внесення двох доз 

добрив (N225) надлишкового мулу у ланці сівозміни: буряки кормові – овес – 

вика – жито озиме, де досягнуто приросту близько 90% до контролю без 

добрив. Подальше підвищення до шести доз органічних добрив знижувало 

рівень урожайності сільськогосподарських культур, що вказує на зайву 

витратність у випадку застосування необґрунтовано високих доз добрив [67].  
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Внесення надлишкового активного мулу у середній дозі N225 у ІІ ротації 

забезпечило таку ж продуктивність ланки сівозміни, як і мінеральні добрива з 

вмістом азоту удвічі меншим – 112 кг/га. Із підвищенням у складі органічних 

добрив загального азоту окупність його 1 кг знижувалась від 18,8 кг (одинарна 

доза) до 4,2 кг (4 дози НАМ N675) або майже в чотири рази. Із збільшенням дози 

НАМ окупність 1 кг фізичної ваги добрив відповідно знижувалось удвічі.  

Визначено високу ефективність застосування низької дози НАМ N112 

сумісно з калійними добривами К90 . При цьому приріст продуктивності досягав 

100% з перевищенням над варіантом із внесенням лише одного мулу на 31%. 

Це свідчить про перспективність введення в систему удобрення лише калійних 

добрив із компенсуванням мінерального живлення рослин азотом і фосфором за 

рахунок надлишкового активного мулу (табл. 7.4). 

Без доповнення мінеральними добривами оптимальною слід вважати 

середню дозу НАМ N225, де приріст основної і побічної продукції, як і за 

внесення мінеральних туків, становив 2,5 т/га, а продуктивність була вищою від 

контролю у 1,8 раза. Подальше підвищення дози НАМ (N375 і  N675) збільшило 

продуктивність на 8% з перевитратою дози добрив у 6 разів.  

Таким чином, визначення продуктивності ланки сівозміни забезпечило 

чітку орієнтацію на застосування помірних доз мулу з доповненням 

мінеральним калієм, що є найбільш економічно і екологічно вигідним навіть з 

найпродуктивнішою у чистому вигляді середньою його дозою (N150-300). 

Згідно одержаних даних у ланці сівозміни з соломою і сидератом, 

установлено, що введення у систему удобрення побічної продукції 

рослинництва і зеленої маси редьки олійної існує реальна можливість 

зменшення рівня навантаження відходами тваринницького комплексу без 

зниження продуктивності сільськогосподарських культур. 

Так, за внесення надлишкового активного мулу (НАМ) N112 разом із 

зароблянням сидератів (20 т/га) одержано найвищий приріст продуктивності 

ланки сівозміни 3,11 т/га (табл. Д.23). 
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Таблиця 7.4 

Продуктивність І ланки польової сівозміни в ІІ ротації за систематичного внесення мінеральних добрив і 

зростаючих доз надлишкового активного мулу на дерново-підзолистому ґрунті СВАТ «Агрокомбінат «Калита»,  

середнє за 1991–1996 рр. 

У тоннах на гектар зернових одиниць 

Удобрення 

Буряки кормові, 

1991-1993 рр. 

Овес,  

1992-1994 рр. 
Вико-овес, 

зелена 

маса, 

1993- 

1995 рр. 

Жито, 1994- 

1996 рр. 

Продуктив-

ність ланки 

сівозміни  
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о
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л
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р
аз

о
м

 

Без добрив 

(контроль) 
4,8 0,67 5,47 1,74 0,95 2,69 1,36 2,04 0,78 2,82 12,34 3,09 - - - 

N42P67K90 8,9 1,33 10,23 2,78 1,56 4,34 3,71 3,00 1,20 4,20 22,48 5,62 2,53 280 9,0 

НАМ – помірна 

доза – N112 
6,6 1,19 7,79 2,54 2,22 4,76 3,59 2,93 1,76 4,69 20,86 5,21 2,12 112,5 18,8 

НАМ - середня 

доза N225 
7,6 1,52 9,12 2,62 2,13 4,75 3,96 3,05 1,71 4,76 22,59 5,65 2,56 225 11,4 

НАМ - підвищена 

доза N375 
8,8 1,93 10,73 2,42 1,81 4,29 4,30 2,80 1,46 4,26 23,58 5,90 2,81 375 7,50 

НАМ - висока доза 

N675 
9,3 2,32 11,62 2,29 1,50 3,79 4,26 2,66 1,33 3,99 23,66 5,92 2,83 675 4,20 

НАМ – помірна 

доза N112+K90 
9,4 2,16 11,56 2,95 1,85 4,80 4,40 3,76 1,63 4,39 25,12 6,28 3,09 202 15,3 

Примітка. Окупність одиниці добрив – мінеральних – 1 кг NPK, в органічних 1 кг/т. 

 

2
9
8
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 Таким чином, визначення продуктивності і балансу поживних речовин 

ланки сівозміни забезпечило чітку орієнтацію на застосування помірних доз 

мулу, як із сидеральними добривами, так і доповненням мінеральним калієм.

 За ідентичною схемою у ІІІ ротації у першому блоці досліду вивчали 

ефективність зростаючих доз твердої фракції у дозах під зернові культури від 

50 до 200 кг/га просапні – від 100 до 400 кг/га загального азоту в ній. На засадах 

одержаного досвіду за минулу ротацію сівозміни встановлено додаткове 

внесення калійних добрив відповідно по культурах – 60 і 120 кг/га К2О. У 

другому блоці польового досліду визначено ефективність елементів біологізації 

(солома, сидерати) у поєднанні з мінеральними добривами та з твердою 

фракцією, внесеної під культури ланки сівозміни у дозі N100.  

У першій ланці польової сівозміни ячмінь-кукурудза на силос-пшениця 

озима-люпин прирости зерна ячменю під дією добрив збільшувались порівняно 

з контролем без добрив в 1,5-1,8 раза з урожайністю на контролі 1,1 т/га, 

зеленої маси кукурудзи в 1,2-1,4 раза, на контролі – 19,2 т/га, зерна пшениці 

озимої – в 1,3-1,5 раза на контролі – 2,06 т/га і зерна люпину в 1,3-1,4 раза, на 

контролі – 2,06 т/га. Загальна продуктивність ланки сівозміни на контролі без 

добрив становила 2,32 т/га з.о. За внесення помірних доз твердої фракції (N75) з 

калійними добривами і без них приріст становив 64% до контролю.  Із 

збільшенням середньої дози твердої фракції до N150 з додаванням К80 серед 

удобрених варіантів твердою фракцією приріст був найвищим і становив 81 %, 

а з підняттям її доз в інтервалі від N75 до 225 і 300 кг/га N, приріст знижувався 

на 1%, порівняно з попередніми дозами. За внесення повної дози NРК у складі 

органічних і мінеральних добрив окупність одиниці становила 5,6 кг, а за 

внесення твердої фракції у дозі N75 – 14,8 кг з.о. на 1 кг NРК, з додаванням до 

неї калійних добрив – 8,2 кг/кг. За внесення підвищених і високих доз твердої 

фракції (N225, N300) окупність добрив знизилась до рівня 4,4-4,7 кг/кг, що вказує 

на доцільність внесення твердої фракції у помірних дозах (табл. 7.5). 
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 Таблиця 7.5 

Продуктивність І ланки польової сівозміни в ІІІ ротації за систематичного внесення твердої фракції 

тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита», 1996-2000 рр. 

Удобрення 

Ячмінь (зерно) 

1996-1998 рр. 

Кукурудза на силос 

(зелена маса) 

1997-1999 рр. 

Пшениця озима 

(зерно) 

1998-2000 рр. 

Люпин (зерно) 

1999-2000 рр. 
Продуктивність 

Урожай 

% 

до 

контр. 

Урожай 

% 

до 

контр. 

Урожай 

% 

до 

контр. 

Урожай 

% 

до 

контр. С
ер

ед
н

я
, 

т/
га

 з
.о

. 

П
р
и

р
іс

т,
 

т/
га

 

%
 

д
о
 к

о
н

тр
. Окупність 

т/га 
т/га 

з.о. 
т/га 

т/га 

з.о. 
т/га 

т/га 

з.о. 
т/га 

т/га 

з.о. 

Внесення 

N (NPK), 

кг 

Окупність 

1 кг NPK, 

кг 

Без добрив 

(контроль) 
1,10 1,10 – 19,2 3,26 – 2,06 2,06 – 2,05 2,87 – 2,32 – – – – 

N75P67K80 1,88 1,88 64 41,1 6,99 114 2,85 2,85 38 2,82 3,95 38 3,91 1,59 69 222 7,2 

ТФС N75  2,02 2,02 84 43,5 7,40 127 3,00 3,00 46 2,87 4,02 40 4,11 1,79 77 322 5,6 

ТФС  N75 1,70 1,70 54 41,0 6,97 114 2,89 2,89 40 2,60 3,64 27 3,80 1,48 64 100 14,8 

ТФС – N75 

+ К80 

1,65 1,65 50 39,4 6,67 105 2,90 2,90 41 2,83 3,96 38 3,80 1,48 64 180 8,2 

ТФС – N150 

+ К80 

1,95 1,95 77 43,9 7,46 129 3,13 3,13 52 2,94 4,12 47 4,21 1,89 81 280 6,8 

ТФС – N225 

+ К80 

1,89 1,89 72 45,6 7,75 138 2,92 2,92 42 2,88 4,03 40 4,15 1,83 79 388 4,7 

ТФС – N300 

+ К80 

1,84 1,84 67 46,8 7,96 144 2,90 2,90 41 2,83 3,96 38 4,17 1,85 80 416 4,4 

N75 К80 2,12 2,12 92 47,5 8,08 147 3,13 3,13 52 3,02 4,23 47 4,39 2,07 89 154 13,4 

НІР 0,23   3,1   0,24   0,32        

 3
0
0
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У другому блоці досліду з елементами біологізації (соломи і сидератів) на 

фоні мінеральних добрив і твердої фракції середня продуктивність не 

перевищувала 3,8 т/га з.о. за внесення твердої фракції (N100) разом із 

сидератами. Доповнення соломи твердою фракцією було на 23% 

продуктивнішим, ніж за внесення компенсуючої дози мінерального азоту  

(N10 на 1 т соломи). 

Окупність одиниці NРК у складі твердої фракції, побічної продукції і 

сидератів становила 5-8 кг зернових одиниць на 1 кг NРК, що наближалось до 

окупності мінеральних добрив (9 кг/кг) і було в 1,8 раза нижчим порівняно з 

окупністю оптимальної дози твердої фракції (N75) (табл. 7.6). 

Із-за припинення існування свинокомплексу СВАТ «Агрокомбінат 

«Калита», продуктивність ІІ ланки сівозміни у ІІІ її ротації визначали у 3-полях 

– вико-овес-кукурудза на силос-соя. В зв’язку з насиченням ланки сівозміни 

високопродуктивними кормовими культурами середня продуктивність за 

внесення низької дози твердої фракції (N75) без додавання калійних добрив 

становила 83% по відношенню до контролю без добрив (2,24 т/га з.о.), а з 

додаванням калію зросла на 80% порівняно з попередньою дозою, що свідчить 

про помітний ефект від калію мінеральних добрив. 

Середня продуктивність другої ланки сівозміни в ІІІ ротації за внесення 

твердої фракції стоків без застосування добрив становила 2,24 т/га з.о. За 

внесення твердої фракції у дозі N75 продуктивність ланки підвищилась на 83%. 

Додавання до цієї дози К80 підвищило продуктивність іще на 21%, що свідчить 

про доцільність залучення в систему удобрення калійних туків. Подвоєння дози 

твердої фракції удвічі (N150) підвищило продуктивність ланки сівозміни до 

120%, а наступне збільшення добрив на один інтервал залишило 

продуктивність на попередньому рівні (приріст 1-3%).  

Найвищою окупністю визначилась доза ТФС N75 – 18,7 кг з.о. на 

одиницю NPK у добривах, а за доповнення калійними добривами – 12,9 кг/га, з 

внесенням високих доз твердої фракції окупність знижувалась більше, ніж у   

2,5 раза порівняно з дозою ТФС N75 (табл. 7.7). 
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Таблиця 7.6 

Продуктивність І ланки польової сівозміни з елементами біологізації в ІІІ ротації за внесення твердої 

фракції, СВАТ «Агрокомбінат «Калита», 1996-2000 рр. 

Удобрення 

Ячмінь (зерно) 

1996-1998 рр. 

Кукурудза на силос 

(зелена маса) 

1997-1999 рр. 

Пшениця озима 

(зерно) 

1998-2000 рр. 

Люпин (зерно) 

1999-2000 рр. 
Продуктивність 

Урожай 
% 

до 

контр. 

Урожай 
% 

до 

контр. 

Урожай 
% 

до 

контр. 

Урожай 
% 

до 

контр. С
ер

ед
н

я
 

т/
га

 з
.о

. 

П
р
и

р
іс

т 

%
 д

о
 

к
о
н

тр
. Окупність 

т/га 
т/га 

з.о. 
т/га 

т/га 

з.о. 
т/га 

т/га 

з.о. 
т/га 

т/га 

з.о. 

Внесено 

N (NPK), 

кг 

Окупність 

1 кг NPK, 

кг 

Без добрив 

(контроль) 
1,10 1,10 – 19,2 3,26 – 2,06 2,06 – 2,05 2,87 – 2,32 – – – – 

Солома  

5 т/га + N50 
1,40 1,40 27 24,5 4,16 28 2,37 2,37 15 2,92 4,08 42 3,00 0,68 29 107 6,3 

Солома  

5 т/га +  

ТФС N100 

1,68 1,68 53 33,9 5,76 77 2,71 2,71 31 2,81 3,93 37 3,52 1,2 52 157 7,6 

Солома  

5 т/га + N50 

+ сидерат 20 

т/га 

1,99 1,99 81 36,5 6,20 90 2,44 2,44 18 2,78 3,86 34 3,62 1,3 56 237 5,5 

Сидерат  

20 т/га + 

ТФС N100 

1,93 1,93 75 37,9 6,44 98 2,98 2,98 45 2,69 3,77 31 3,78 1,46 63 280 5,2 

N75P67K80 1,88 1,88 71 41,1 5,98 83 2,85 2,85 38 2,82 3,95 38 3,67 1,35 58 150 9,0 

ТФС N75 1,70 1,70 54 41,0 6,97 113 2,89 2,89 40 2,60 3,64 27 3,80 1,48 64 100 14,8 

НІР 0,23   3,1   0,24   0,32        

  

 

3
0
2
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  Таблиця 7.7 

Продуктивність ІІ ланки польової сівозміни в ІІІ ротації за систематичного внесення твердої фракції 

тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита», 2001-2006 рр.  

Удобрення 

Вико-овес 

(зелена маса) 

2001-2005 рр. 

Кукурудза на силос 

(зелена маса) 

2003-2006 рр. 

Соя (зерно) 

2004-2005 рр. 
Продуктивність 

Урожай 
% 

до 

контр. 

Урожай 
% 

до 

контр. 

Урожай 
% 

до 

контр С
ер

ед
н

я
 

т/
га

 з
.о

. 

П
р
и

р
іс

т 

%
 

д
о

 к
о
н

тр
. Окупність 

т/га 
т/га 

з.о. 
т/га 

т/га 

з.о. 
т/га 

т/га 

з.о. 

Внесення 

N (NPK), 

кг 

Окупність 

1 кг NPK, 

кг 

Без добрив 

(контроль) 
13,3 1,60 – 21,9 3,72 – 0,78 1,40 – 2,24 – – – – 

N75P67K80 28,6 3,43 114 44,7 7,60 104 1,99 3,58 155 4,87 2,63 117 222 11,8 

ТФС N75+ 

N75P67K80 
31,1 3,73 133 47,7 8,11 118 2,11 3,80 171 5,21 2,97 132 322 9,2 

ТФС N75 21,4 2,57 61 40,5 6,88 85 1,59 2,86 104 4,10 1,86 83 100 18,7 

ТФС N75 + К80 23,9 2,87 79 42,5 7,22 94 2,01 3,62 158 4,57 2,33 104 180 12,9 

ТФС N150 + 

К80 
25,9 3,11 94 46,3 7,87 111 2,16 3,89 177 4,95 2,71 120 280 9,7 

ТФС N225 + 

К80 
26,3 3,16 97 48,1 8,18 119 1,98 3,56 154 4,97 2,73 121 388 7,0 

ТФС N300 + 

К80 
26,6 3,19 99 48,6 8,17 119 2,02 3,64 160 5,00 2,76 123 416 6,6 

 N75 + К80 29,3 3,52 120 44,8 7,62 104 2,17 3,91 179 4,44 2,20 98 154 14,2 

НІР 1,36   1,91   0,21        

Примітка. В 2006 р. ведення досліду припинено в зв’язку з ліквідацією комплексу СВАТ «Агрокомбінат «Калита».                  

Післядія соломи ІІІ року. 3
0
3
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За залучення в систему удобрення побічної продукції рослинництва 

соломи і сидератів середня продуктивність ланки кормової сівозміни, 

відповідно, становила 4,28 і 4,56 т/га з.о. За внесення соломи з додаванням 

компенсуючої дози азоту (N50) продуктивність не перевищила  

2,88 т/га з.о., що свідчить про більшу ефективність поєднання соломи і 

сидератів з твердою фракцією безпідстилкового гною. Під культурами 

інтенсивного мінерального живлення рослин включення елементів біологізації 

(солома, сидерати) підвищило продуктивність сівозміни майже до 100% як за 

внесення соломи, так і сидератів на фоні твердої фракції, а за внесення її із 

сидератами – до 103%. Окупність 1 кг NPK у складі добрив визначилась на 

рівні – 9 кг/кг, тоді як з попередньою дозою азоту – 6,0 кг/кг (табл. 7.8). 

Отже, в ІІІ ротації польової сівозміни на дерново-підзолистому 

супіщаному ґрунті зберігалась тенденція до забезпечення найвищої окупності 

одиниці поживних речовин у добриві за помірних навантажень сівозміни 

твердою фракцією, та доповнення її калійними добривами (К80). Підвищення 

доз твердої фракції супроводжується зниженням її окупності приростом 

урожаю. 

 

7.3 Продуктивність польової сівозміни на чорноземі типовому за 

внесення рідкого гною свиней 

 

У польових дослідженнях 1977–1980 рр. встановлено, що систематичне 

внесення рідкого гною є ефективним засобом підвищення продуктивності ланки 

кормової сівозміни пшениця озима – кукурудза на зерно – однорічні трави – 

райграс багатоукісний, редька олійна + поукісні посіви. Окупність 1 т рідкого 

гною за систематичного його внесення у дозі N100 (50 т/га) становила  

42 кг зернових одиниць на 1 т добрив, за внесення N200 – 36 кг/т, N300 – 27 кг/т і  

N400 – 20 кг/т. Проте, за цей час найвищий приріст врожаю одержано за внесення 

рідкого гною у дозі N300 (150 т/га), де збір зернових одиниць становив 8,87 т/гa.  
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Таблиця 7.8 

Продуктивність ІІ ланки польової сівозміни з елементами біологізації в ІІІ ротації за внесення твердої 

фракції тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита», 2001-2006 рр. 

Удобрення 

Вико-овес 

(зелена маса) 

2001-2005 рр. 

Кукурудза на силос 

(зелена маса) 

2003-2006 рр. 

Соя (зерно) 

2004-2005 рр. 
Продуктивність 

Урожай 
% 

до 

контр. 

Урожай 
% 

до 

контр. 

Урожай 
% 

до 

контр С
ер

ед
н

я
 

т/
га

 з
.о

. 

П
р
и

р
іс

т 

%
 

д
о
 к

о
н

тр
. Окупність 

т/га 
т/га 

з.о. 
т/га 

т/га 

з.о. 
т/га 

т/га 

з.о. 

Внесення 

N (NPK), 

кг 

Окупність 

1 кг NPK, кг 

Без добрив 

(контроль) 
13,3 1,60 – 21,9 3,72 – 0,78 1,40 – 2,24 – – – – 

Солома 5 т/га + 

N50 

16,1 1,93 21 27,6 4,69 26 1,13 2,03 45 2,88 0,64 28 107 6,0 

Солома 5 т/га +  

ТФС N100 

21,7 2,60 62 42,8 7,28 96 1,65 2,97 112 4,28 2,04 91 157 13,0 

Солома 5 т/га + 

N50 + сидерат 

20 т/га 

22,4 2,69 68 43,8 7,44 100 1,76 3,17 126 4,43 2,19 98 237 9,2 

Сидерат 20 т/га 

+ ТФС N100 

23,2 2,78 74 43,8 7,57 103 1,85 3,33 137 4,56 2,32 103 280 8,3 

N75P67K80 28,6 3,43 114 44,7 7,60 104 1,99 3,58 155 4,87 2,63 117 150 17,5 

ТФС N75 21,4 2,57 61 40,5 6,89 85 1,59 2,86 104 4,11 1,87 83 100 18,7 

НІР 6,5 0,78  12,1 2,07  0,56 1,01  1,27     

Примітка. Післядія соломи ІІ року. 

3
0
5
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 Порівняння систематичного внесення підстилкового гною і твердої 

фракції в еквівалентних дозах за вмістом загального азоту із рідким гноєм (N100) 

виявило підвищення продуктивності ланки польової сівозміни на 35% на 

користь традиційних добрив (табл. 7.9).  

За систематичного внесення рідкого гною помітно знизилась урожайність 

за застосування його високої дози – N400, що, очевидно, пов'язано з «надлишком 

благ» за інтенсивного навантаження на одиницю площі досліду. Приріст 

врожаю тут знизився до 2,18 т/га з.о., а окупність 1 т рідкого гною майже 

удвічі. Найвищий приріст продуктивності ланки сівозміни – 9,13 т/га з.о. 

отримано за систематичного застосування рідкого гною в дозі N300 за врожаю 

на контролі 4,66 т/га з.о. (табл. Д.24).  

Слід зазначити, що в проведених дослідженнях упродовж І-ІІ ротацій 

сівозміни встановлено високий ефект дії рідкого гною власне на кормову групу 

культур, що розкриває широкі перспективи для самозабезпечення господарств 

промислового тваринництва зеленими і соковитими кормами (табл. 7.10). 

Завдяки систематичному застосуванню рідкого гною 

найперспективнішим у сівозміні виявилось вирощування культур кормової 

групи, де за внесення його доз N200-300 досягнуто врожаю коренеплодів буряків 

цукрових більше 60 т/га, зеленої маси люцерни – майже 80 т/га, вико-вівса 

більше 30 т/га, райграсу – за 40 т/га і поукісних посівів до 36 т/га.  

За мінеральної системи удобрення урожайність помітно поступалась 

рідкому гноєві (див. табл. 7.10).  
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Таблиця 7.9 

Вплив органічних і мінеральних добрив на продуктивність польової сівозміни на чорноземі типовому, 

 с. Завадівка (ПСП «Діар») Володарського району Київської області, середнє за 1977-1982 рр. 

У тоннах 
 

Варіант 

Пшениця 

озима, 

1978 р. 

Кукурудза, 

1978 р. 

Однорічні 

трави 

Райграс 

багато-

укісний 

Редька 

олійна 

Поукісні 

посіви 

Продук-

тивність 

ланки 

сівозміни, 

т/га з.о. 

 

Продук-

тивність, 

т/га з.о. 

 

Приріст, 

т/га з.о. 

Окупність 

1 т органі- 

чних 

добрив 

приростом 

врожаю,  

кг з.о. 

рік 

зерно солома зерно стебло 
1979–

1981 
1980–1982 

Без добрив (контроль) 2,77 0,78 3,68 2,59 1,79 2,97 2,15 2,88 19,61 4,90 – – 

Рідкий гній N100 щорічно 3,71 1,07 4,84 3,13 2,66 4,95 3,61 3,98 27,95 6,99 2,09 41,8 

Рідкий гній N200 щорічно 4,17 1,34 5,49 3,45 3,04 7,46 4,58 4,56 34,09 8,52 3,62 36,2 

Рідкий гній N300 щорічно 4,09 1,25 5,26 3,40 3,41 7,65 5,12 5,30 35,48 8,87 3,97 26,5 

Рідкий гній N400 щорічно  3,52 1,33 5,16 3,41 3,28 6,54 6,18 6,13 35,55 8,89 3,99 20,0 

N100P60K80 4,24 1,25 5,04 3,15 2,24 8,97 4,78 4,44 34,11 8,53 3,63 – 

Підстилковий гній N100 4,50 1,40 4,82 3,08 2,45 8,51 5,16 4,72 34,64 8,66 3,76 75,2 

Тверда фракція 

підстилкового гною N100 
4,03 1,26 5,37 3,50 2,91 7,41 5,40 5,04 34,92 8,73 3,83 76,6 

Рідка фракція 

підстилкового гною N100 
3,90 1,10 4,72 3,01 2,39 4,89 2,92 3,30 26,23 6,56 1,66 16,6 

Солома + N Р К 3,86 1,17 4,88 2,92 2,15 4,83 3,00 3,36 26,17 6,54 1,64 – 

Солома + рідкий гній 

N100 
3,91 1,31 5,55 3,02 2,14 3,76 2,82 3,24 25,75 6,14 1,24 

24,8 

НІР05 0,18  0,25  0,11 0,53 0,48 0,47     

3
0
7
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Таблиця 7.10 

Вплив рідкого гною на урожайність кормових культур у тривалому досліді 

на чорноземі типовому малогумусному, с.Завадівка (ПСП «Діар»),  

середнє за 1977-1996 pp., І-ІІ ротації сівозміни 

У тоннах на гектар 
 

Удобрення 

Буряки 

кормові, 

корене-

плоди 

Куку-

рудза 

на 

силос 

Вико-

овес, 

зелена 

маса 

Люцерна, 

зелена 

маса 

(за 2 

роки) 

Райграс, 

зелена 

маса 

Редька 

олійна, 

зелена 

маса 

Поукісні 

посіви 

(суміш –
кукурудза, 
соняшник) 

гречка, 

горох 

Без добрив 

(контроль) 
28,9 20,6 16,1 35,2 19,8 17,9 16,5 

Рідкий гній  – 

N100 
37,3 30,0 25,4 52,1 33,0 30,1 25,5 

Рідкий гній – 

N200 
48,3 38,1 32,1 63,5 49,7 38,1 31,3 

Рідкий гній – 

N300 
60,5 43,0 31,5 78,4 51,0 42,7 35,9 

Рідкий гній – 

N400 
65,9 47,3 32,4 76,4 43,6 51,5 37,1 

N100P60K80 52,0 34,0 28,8 54,3 41,1 34,7 31,3 

НІР05 5,9 2,3 3,1 1,6 2,4 5,5 2,2 

 

Наведені величини урожайності кормових культур показують (табл. 7.11), 

що за систематичного внесення гною цілком можливе вирощування таких 

кормових культур як буряки кормові, люцерна, райграс і редька олійна у межах 

50–78 т/га коренеплодів або зеленої маси, на поукісних посівах, проведених 

після збирання однорічних трав одержано – 25–37 т/га зеленої маси сумішок. 

За середньостатистичної продуктивності всіх культур кормової сівозміни 

(1977-1996 рр.) 6,6 кг/га частка поукісних посівів становить 72%, а зернових – 

64%, переважно із середнім коефіцієнтом варіантабельності та достовірними 

приростами її між контрастними варіантами. 
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Таблиця 7.11 

Вплив рідкого гною на продуктивность різних груп зернових і кормових 

культур в сівозміні на чорноземі типовому, с. Завадівка (ПСП «Діар»), 

1979–1996 pp.  

У тонах на гектар зернових одиниць 
 

Удобрення 

Група сільськогосподарських культур 

кормова 
зернова 

основні поукісні 

п
р
о
д

у
к
-

ти
в
н

іс
ть

 

п
р
и

р
іс

т 

%
 

о
к
у

п
 

н
іс

ть
  

п
р
о
д

у
к
-

ти
в
н

іс
ть

 

п
р
и

р
іс

т 

%
 

о
к
у

п
-

н
іс

ть
  

п
р
о
д

у
к
-

ти
в
н

іс
ть

 

п
р
и

р
іс

т 

%
 

о
к
у

п
-

н
іс

ть
  

Без добрив 

(контроль) 
3,7 – 100 – 2,5 – 100 – 2,60 – 100 – 

Рідкий гній  – 

N100 
5,5 1,8 149 36,0 3,8 1,3 152 26,0 3,53 0,93 136 19,0 

Рідкий гній – 

N200 
7,1 3,4 192 34,0 4,7 2,2 188 22,0 4,11 1,51 158 16,0 

Рідкий гній – 

N300 
8,2 4,5 222 30,0 5,4 2,9 216 20,0 4,31 1,71 166 32,0 

Рідкий гній – 

N400 
8,5 4,8 230 24,0 5,6 3,1 224 15,5 3,85 1,15 148 6,00 

N100P60K80 6,5 2,8 176 – 4,7 2,2 188 – 4,14 1,54 159 – 

X  6,6    4,5    3,76    

Sx 0,7    0,5    0,26    

V% 27,2    25,8    16,7    

S 1,8    1,1    0,63    

НІР05 2,7    1,7    0,93    

Примітка. Окупність – кілограм зернових одиниць на 1 т рідкого гною. 

  
 

Розрахунок продуктивності культур кормової і зернової групи за                

І-ІІ ротацію польової сівозміни є переконливим свідченням того, що в регіонах 

промислового тваринництва за необхідності внесення рідкого гною у дозах 

N300–N400 найвигідніше вирощувати кормову групу культур, адже їх 
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продуктивність в 1,7–2,2 раза перевищує зернову. Якщо по цих дозах іде 

наростання продукції кормової групи, а окупність 1 т гною становить 

відповідно 24 і 36 кг, то по зерновій групі відбувається закономірне зниження з 

окупністю 1 т гною від 19,0 до 6,0 кг з.о., тобто із зменшенням від 3 до 6 разів. 

Це пов'язано з тим, що зернова група за високих навантажень гноєм підлягає 

виляганню та ураженню хворобами, зокрема, кореневими гнилями, 

борошнистою росою тощо (див. табл. 7.11). 

Поукісні посіви проводили сумішшю культур у складі кукурудзи, 

соняшника, гречки і гороху. На помірних фонах удобрення рідким гноєм 

формувалась продуктивність близька до зернової групи у межах 3,5–4,0 т/га, на 

підвищених фонах добрив продуктивність поукісних посівів зростала до  

5,6 т/га, зернової групи падала до 3,85 т/ra з.о., або була в 1,45 раза нижчою. 

Слід відмітити, що застосування мінеральних добрив у дозі N100P60K80 

перевищувало еквівалент рідкого гною N100, але за його внесення у дозах  

N200 (100 т/га фізичної ваги) можна вести мову про рівнозначну заміну 

мінеральних добрив на рідкий гній з перевищенням ефекту від гною по 

зерновій групі до 26%. 

Завершення III ротації сівозміни виявилось неможливим у зв'язку з 

припиненням діяльності тваринницького комплексу у 2003 p., тому нижче 

наведено 7-річні показники 10-пільної сівозміни. 

Введення у сівозміну комерційних культур показало, що вони позитивно 

реагують на внесення рідкого гною. Так, продуктивність соняшника за 

внесення рідкого гною у дозі N200 зросла у 2,1 раза, a N300 – майже утричі 

порівняно з контролем без добрив. За вирощування буряків цукрових 

найефективнішим виявилось внесення рідкого гною у дозі N300, що забезпечило 

формування урожайності коренеплодів до 43 т/га (10,7 т/га з.о.). Підвищення 

доз гною до рівня N400 практично не забезпечило збільшення приростів 

коренеплодів буряків цукрових. У зв'язку із введенням у сівозміну інтенсивних 

культур оптимум мінерального живлення у ній змістився ближче до дози 
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рідкого гною, що дорівнює N300, що свідчить  про перевагу у цілому по  

7-пільній сівозміні рідкого гною над мінеральними туками в середньому до  

35% (табл. 7.12).  

Таблиця 7.12 

Вплив рідкого гною на продуктивність культур польової сівозміни  

за III ротацію тривалого досліду на чорноземі типовому ПСП «Діар»,        

1997–2003 pp. 

У тоннах на гектар зернових одиниць 
 

Удобрення 

Пшениця 

озима 

Куку-

рудза, 

зерно 

Вико-

овес, 

зелена 

маса 

Соняш-

ник, 

насіння 

Пше-

ниця 

яра, 

зерно 

Буряки 

цукрові 
Ячмінь Загальна 

продуктивність 

Рік 

1997–

1999 

1998– 

2000 

1999–

2001 

2000–

2001 

2001–

2003 

2002–

2003 
2003 

серед-

нє 

при-

ріст 
% 

Без добрив 

(контроль) 
1,67 1,94 1,91 1,10 1,41 2,55 1,56 1,73 _ 100 

Рідкий гній  – 

N100 
2,93 2,64 2,82 1,48 2,01 5,09 2,17 2,73 1,00 158 

Рідкий гній – 

N200 
3,63 3,32 3,75 2,32 2,50 6,73 2,35 3,51 1,78 202 

Рідкий гній – 

N300 
4,34 4,03 4,59 3,24 3,03 10,7 2,54 4,64 2,91 268 

Рідкий гній – 

N400 
4,34 5,44 4,93 3,53 3,16 10,8 2,25 4,92 3,19 284 

N100P60K80 3,79 3,38 3,66 2,70 2,64 9,72 2,47 4,05 2,32 234 

НІР05 0,13 0,22 0,19 0,11 0,12 1,93 0,11    

 

Дослідження проведені у 2000–2002 pp. із вивчення ефективності 

позакореневого підживлення посівів соняшника, пшениці ярої і буряків 

цукрових показали, що препарат емістим-С ефективно впливав на формування 

урожайності широколисткових культур, зокрема, соняшника і, особливо, 

буряків цукрових. 
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На пшениці ярій ефективність стимулятора росту виявилась мінімальною. 

У той же час у ланці сівозміни з цих трьох культур від стимулятора 

урожайність збільшувалась у міру підвищення доз рідкого гною і становили  

на контролі без добрив 4%, по дозах гною від 9 до 21%, на мінеральних 

добривах – 17%, порівняно з необробленими варіантами препаратом  

(табл. 7.13). 

Таблиця 7.13 

Ефективність позакореневого підживлення посівів соняшника, пшениці 

ярої і буряків цукрових стимулятором росту емістим-С у тривалому досліді 

на чорноземі типовому, ПСП «Діар», 2000–2002 pp. 

У тоннах на гектар зернових одиниць 
 

Удобрення 

Продуктивність без препарату 

емістим-С 

Продуктивність з препаратом 

емістим-С 

Приріст від 

препарату 

препарату 

со
н

я
ш

н
и

к
 

п
ш

ен
и

ц
я
 

я
р
а 

б
у
р
я
к
и

 

ц
у
к
р
о
в
і 

се
р
ед

н
є 

со
н

я
ш

н
и

к
 

п
ш

ен
и

ц
я
 

 я
р
а 

б
у
р
я
к
и

 

ц
у
к
р
о
в
і 

се
р
ед

н
є 

т/
га

 

%
 

Без добрив 

(контроль) 
1,10 1,41 2,55 1,69 1,15 1,48 2,65 1,76 0,07 4,1 

Рідкий гній – N100 1,48 2,01 5,09 2,86 1,69 2,19 5,49 3,12 0,26 9,1 

Рідкий гній – N200 2,32 2,50 6,73 3,85 2,75 2,62 8,37 4,58 0,73 19,0 

Рідкий гній – N300 3,24 3,03 10,7 5,65 4,04 3,29 12,20 6,50 0,85 15,0 

Рідкий гній – N400 3,53 3,16 10,8 5,83 4,03 3,42 13,70 7,05 1,22 21,0 

N100P60K80 2,70 2,64 9,78 5,04 3,50 2,85 11,30 5,89 0,85 17,0 

НІР05 0,11 0,13 1,93  0,12 0,14 2,01    

 

Проведені балансові розрахунки у ланці польової сівозміни райграс – 

буряки кормові – ячмінь (1990–1993 pp.) показали, що баланс азоту, фосфору і 

калію був від'ємним без внесення добрив, а також по азоту і калію – за внесення 

рідкого гною у дозі N100 та за мінеральної системи удобрення (N100P60K80).  
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За оптимальної дози рідкого гною N200 у ланці сівозміни баланс азоту 

становив (+496) кг/га, а фосфору (+624) кг/га, калію (+337) кг/га з 

перевищенням показників, характерних для оптимальної дози при внесенні 

рідкого гною N400, в 1,8–4,5 раза [373]. 

Результати досліджень наведено у працях [105, 309, 165]. 

 

7.4 Продуктивність сільськогосподарських культур за застосування  

органо-мінеральних біоактивних добрив  

 

Розроблення формули ОМБД екобіом супроводжувалось визначенням 

ефективних наповнювачів, встановленням порівняльної дії на врожай різних 

сорбентів (агроперліт, спучений вермикуліт), йонообмінників (цеоліт, сапоніт). 

Перші випробування проведено з такими органічними наповнювачами, як 

низинний і перехідний торф, буре вугілля. 

Трирічні дослідження, проведені в 2001–2003 pp. на сірому лісовому 

пилувато-легкосуглинистому ґрунті з кукурудзою на силос у ДПДГ «Чабани» 

ННЦ «ІЗ НААН» показали, що підібрані компоненти мають ідентичну дію і 

можна рівноцінно застосовувати при виготовленні ОМБД екобіом з наданням 

переваги тому чи іншому матеріалові згідно існуючої цінової політики. 

Добрива вносили у зростаючих дозах за нативною вологістю –  

1; 2 і 3 т/га. За врожайності на контролі без добрив 26,9 т/га зеленої маси 

кукурудзи її прирости становили за розкидного внесення, виготовленого ОМБД 

на основі перехідного торфу з додаванням цеоліту і сапоніту у дозі 1,0 т/га – 

11,1 т/га, 2,0 т/га – 15,0–17,0 т/га. За органо-мінерального біоактивного добрива, 

виготовленого на основі бурого вугілля, різниця у приростах залежала від дози 

добрив: за внесення 1,0 т/га ОМБД БВ з додаванням цеоліту приріст становив 

11,1 т/га зеленої маси, а за дози 2,0 т/га цеоліт і сапоніт виявились майже 

ідентичними за дією на врожайність, відповідно – 16,1 і 17,6 т/га. В цілому за 

роки досліджень за внесення ОМБД у низьких дозах (1,0 т/га) досягнуто 

підвищення урожайності в 1,4 раза (за еквівалентом NPK – 1,3 раза), помірної 
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(2,0 т/га) – до 1,6 раза (за еквівалентом NPK – 1,38 раза), високої (3,0 т/га) – 

в  1,7 раза, за еквівалентом NPK і підстилкового гною, внесеного в дозі 30 т/га –      

в 1,4 раза. 

Отже, за розкидного внесення добрив оптимальною дозою слід вважати  

2 т/га ОМБД екобіом незалежно від органічних наповнювачів і йонобмінників 

(табл. 7.14).  

Таблиця 7.14 

Вплив ОМБД екобіом, виготовленого на різній органічній основі і 

йонообмінників, на врожайність зеленої маси кукурудзи на сірому лісовому 

ґрунті, ДПДГ «Чабани», 2001–2003 рр. 
 

Варіант 

Доза 

ОМБД,  

т/га сухої 

речовини, 

NPK – кг/га 

 

Врожайність, т/га  
Середня 

врожайність, 

т/га 

Приріст до 

контролю Рік 

2001 2002 2003 т/га % 

Без добрив 

(контроль) 
– 27,6 18,2 34,8 26,9 – – 

ОМБД - ПТц 2,0 48,0 31,4 53,2 44,2 17,3 64 

ОМБД - ПТс 2,0 47,6 29,1 53,0 43,2 16,3 61 

ОМБД - ПТц 3,0 52,0 31,2 53,6 45,6 18,7 70 

ОМБД - НТц 2,0 49,8 31,8 46,3 42,6 15,7 58 

ОМБД - НТс 2,0 49,8 28,7 47,5 42,0 15,1 56 

ОМБД - НТц 3,0 54,4 35,0 48,5 46,0 19,1 71 

ОМБД - БВц 1,0 40,8 27,1 46,0 38,0 11,1 41 

ОМБД - БВц 2,0 49,6 32,5 50,3 44,1 17,2 64 

ОМБД - БВс 2,0 46,5 31,6 51,0 43,0 16,1 60 

ОМБД - БВц 3,0 50,1 32,7 50,7 44,5 17,6 65 

NPK еквів.  

2,0 т/га 

ОМБД 

NPK    36,8 11,1 41 

Гній 30 45,4 26,8 39,6 37,3 10,4 39 

НІР05  3,4 3,7 3,4    

Примітка. ОМБД – органо-мінеральне  біоактивне добриво; ПТ - перехідний 

торф; НТ- низинний торф; БВ - буре вугілля; с- сапоніт; ц – цеоліт. 
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В проведених дослідженнях з ОМБД екобіом (2002-2005 рр.), внесених 

під пшеницю озиму, виявлено рівноцінність дії різних наповнювачів (буре 

вугілля, перехідний і низинний торф) на формування врожайності зерна та 

встановлено оптимальні дози застосування ОМБД за різних способів їх 

внесення. 

Таблиця 7.15  

Вплив органо-мінеральних біоактивних добрив екобіом на врожайність 

зерна пшениці озимої на сірому лісовому пилувато-легкосуглинковому 

ґрунті, ДПДГ «Чабани» 
 

Варіант 

Доза 

ОМБД, 

т/га 

Спосіб 

внесення 

Врожайність, т/га 
Середнє,  

т/га 

Приріст 
рік 

2002 2004 2005 т/га % 

Без добрив (контроль) – – 1,74 2,41 1,78 1,98 – – 

ОМБД БВ 2,0 врозкид 3,07 4,09 4,86 4,01 2,08 102 

ОМБД БВ 1,0 врозкид 2,74 3,50 3,89 3,35 1,37 69 

ОМБД БВ 3,0 врозкид 3,19 4,46 5,20 4,28 2,28 116 

ОМБД ПТ 2,0 врозкид 3,06 4,46 4,86 4,13 2,15 108 

ОМБД НТ 2,0 врозкид 2,78 4,35 4,80 3,95 1,97 99 

N40P30K30 (eкв. 1 т/га 
ОМБД) 

 врозкид 2,45 3,22 4,82 3,49 1,51 76 

Екобіом БВ 1,0 локально 2,96 4,09 4,32 3,79 1,81 91 

Екобіом БВ 2,0 локально 3,30 3,69 5,16 4,05 2,07 104 

Екобіом БВ 0,5 в рядки 1,75 1,75 2,20 2,23 0,25 13 

НІР05   0,19 0,21 0,35    

Примітка. Нативна вологість; ОМБД – органо-мінеральне біоактивне добриво;  

БВ – буре вугілля; ПТ – перехідний торф; НТ – низинний торф. 

  

В 2008-2010 рр. на сірому лісовому ґрунті ДПДГ «Чабани» проведено 

польовий дослід  з кукурудзою на силос із вивчення ефективності ОМБД 

Екобіом – Ф, виготовленого в промислових умовах на основі безпідстилкового 

пташиного посліду із додаванням низинного торфу, тирси, мінеральних добрив, 

йонообмінників та специфічної біоти. В досліді вивчали різні дози та способи 

внесення ОМБД: врозкид, локально та в рядки. 
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Загальною тенденцією за роки досліджень виявили зниження 

ефективності ОМБД – за розкидного внесення 2 т/га. Це пов'язано з 

систематичним повторенням екстремальних погодних умов впродовж цього 

терміну на початку вегетаційного періоду – похолодання в кінці квітня - 

початку травня, з подальшим різким підвищенням температури повітря з 

тривалим бездощовим періодом кінця травня і І-ІІ декади червня. Особливо 

несприятливим для ефективної дії як ОМБД, так і мінеральних добрив виявився 

2009 р. (табл. 7.16). 

Таблиця 7.16 

Вплив органо-мінеральних біоактивних добрив та їх аналогів на 

урожайність кукурудзи на силос на сірому лісовому грунті  ДПДГ 

«Чабани»,  середнє 2008-2010 рр. 

Удобрення 

Доза 

Спосіб 

внесення 

Урожай 

кукурудзи 

на силос 

2008-

2010, т/га 

Приріст до 

контролю 

ОМБД, 

т/га 

мінер. 

добрива, 

кг/га д.р. 
т/га % 

Без добрив 

(контроль) 
– – – 26,2 – – 

ОМБД екобіом - Ф 2,0 – врозкид 40,1 13,9 53 

ОМБД екобіом - Ф 1,0 – врозкид 40,6 14,4 55 

ОМБД екобіом - Ф 1,0 N60 врозкид 45,7 19,5 74 

ОМБД екобіом - Ф 0,4 – в рядки 40,5 14,3 55 

ОМБД екобіом - Ф 0,4 N60 локально 51,3 25,1 96 

NPK екв. 2 т/га 

ОМБД 
– N60P60K60 врозкид 39,2 13,0 49 

NPK екв. 0,4 т/га 

ОМБД  
– N20P20K20 в рядки 36,6 10,4 40 

Гній підстилковий 

ВРХ 
30 – врозкид 42,3 16,1 61 

ОМД Добрі 

добрива (аналог) 
1,0 – врозкид 37,4 11,2 43 

 

Середня врожайність кукурудзи на силос за 2008–2010 рр. без 

застосування добрив становила 26,2 т/га. Приріст зеленої маси на удобрених 

ділянках підвищувався у міру зниження доз ОМБД екобіом-Ф: за внесення  
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2 т/га нативного продукту (40% вологості) приріст урожайності становив 53%, 

за дози 1 т/га – 55%, 1 т/га + N60 – 74%. Найвищий приріст врожайності 

одержано за локального внесення ОМБД екобіом-Ф в дозі 0,4 т/га на фоні N60 

(врозкид) – 96% по відношенню до контролю без добрив. Без включення до 

складу ОМБД мінеральних добрив така ж доза забезпечила приріст 

урожайності до 44%. Майже однакові прирости урожаю зеленої маси кукурудзи 

(в межах 43-57%) одержано за внесення 1 т/га.  

Ефективність  органо-мінеральних біоактивних добрив на  чорноземі 

типовому. Проведено дослідження в польовій сівозміні у ПСП «Діар» 

Володарського району Київської області за єдиною схемою з внесенням ОМБД 

екобіом промислового виробництва на основі бурого вугілля і гною. 

У 2000–2003 pp. у ланці сівозміни вирощували пшеницю яру, соняшник і 

буряки цукрові. Облікова площа досліду – 100 м2, повторення 3-разове  

(табл. 7.17).  

У роки проведення досліджень з ОМБД на чорноземі типовому склались 

несприятливі умови для формування урожайності без застосування добрив та 

сприятливі – для прояву ефективності ОМБД екобіом. Вона підвищувалась із 

збільшенням доз ОМБД. Урожайність зерна пшениці ярої за низьких доз  

(1,0-1,5 т/га) не перевищувала 2–2,5 т/га, за внесення 2 т/га добрив становила 

близько 3 т/га. За підвищення доз ОМБД до 3,0–4,0 т/га відбулось  

підвищення урожайності зерна до 3,3 і 3,8 т/га.  

Подібні закономірності виявлено і на наступних двох культурах – 

соняшнику і буряках цукрових. Середня продуктивність ланки сівозміни без 

добрив становила 1,5 т/га з.о.  

За застосування ОМБД досягнуто найвищої продуктивності за внесення 

підвищених доз ОМБД 3,0-4,0 т/га, де вона становила 4,1–4,4 т/га з.о., за 

внесення 2 т/га – 3,23 т/га. 

Еквівалентна доза 2 т/га ОМБД мінеральних добрив та 50 т/га рідкого 

гною виявилась на рівні ефективності 1,5 т/га ОМБД. 
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Таблиця 7.17 

Вплив органо-мінеральних біоактивних добрив екобіом на врожайність і 

продуктивність ланки польової сівозміни на чорноземі типовому 

малогумусному, ПСП «Діар», середнє за 2001–2003 рр. 

Удобрення 

Доза  

ОМБД-т/га, 

 NPK–кг/га 

Пшениця 

яра 
Соняшник 

Буряки 

цукрові 

Середнє 

т/
га

 

п
р
и

р
іс

т 

%
 д

о
 к

о
н

тр
о
л

ю
 

о
к
у
п

н
іс

ть
 

п
р
и

р
о
ст

о
м

 

у
р
о
ж

аю
, 
к
г 

з.
о
. 

т/га з.о. т/га з.о. т/га з.о. 

Без добрив 

(контроль) 
– 1,50 1,50 0,73 1,56 9,40 1,60 1,50 – – – 

ОМБД 

екобіом  
1,0 1,99 1,99 0,86 1,84 12,0 2,04 1,96 0,46 31,0 0,92 

ОМБД 

екобіом 
1,5 2,46 2,46 1,07 2,28 19,1 3,24 2,66 1,16 77,0 3,54 

ОМБД 

екобіом 
2,0 2,87 2,87 1,49 3,19 21,4 3,64 3,23 1,73 115 3,64 

ОМБД 

екобіом 
3,0 3,34 3,34 1,87 4,00 28,6 4,86 4,07 2,57 171 1,71 

ОМБД 

екобіом 
4,0 3,77 3,77 1,99 4,26 30,3 5,15 4,39 2,89 192 1,44 

NPK екв.  

1 дозі ОМБД 
N100Р50К80 2,61 2,61 1,46 3,12 15,4 2,62 2,78 1,28 85,0 – 

Рідкий гній – 

1 доза, т/га 
50 2,20 2,20 1,02 2,18 20,0 3,40 2,59 1,09 72,0 0,02 

НІР05  1,8  1,40  3,7      

 

Виходячи з економічних і екологічних міркувань, результати проведеного 

досліду в польовій сівозміні свідчать, що за погодних умов, характерних для 

вегетаційних періодів 2001–2003 рр., найдоцільнішою є доза ОМБД екобіом в  

межах 1,5–2,0 т/га. 



319 

 

 

Завдяки одержаному попередньому досвіду та подальшим дослідженням 

проведених в 2007–2008 рр., нами розроблено основні агрономічні положення 

щодо застосування ОМБД у сучасних умовах і опубліковано у вигляді 

рекомендацій. На перспективу технологічний процес повинен бути спрямований 

на одержання сухих гранульованих добрив.  

Результати досліджень наведено у працях [59, 60, 324, 129, 299, 300, 301, 

354, 436]. 

 

7.5 Вплив добрив на якість врожаю сільськогосподарських культур 

 

Традиційні види органічних і мінеральних добрив. Загальновідомо, що 

застосування традиційних видів добрив на фоні високої культури землеробства є 

одним із основних критеріїв підвищення якості сільськогосподарських культур.  

Системний аналіз таких показників як протеїн, білок, жир, клітковина, 

зола, крохмаль, гігроскопічна волога, фосфор і калій, свідчать про їх залежність 

від біологічних і сортових особливостей рослин, виду і рівня удобрення та 

погодних умов вегетаційного періоду. Всі вони в тій чи іншій мірі підлягають 

коливанням і визначають якість продукції. 

Хімічний склад основної продукції нами визначено в ланці сівозміни з 

горохом, у тривалому польовому досліді у 2006–2010 рр. ДПДГ «Чабани» ННЦ 

«ІЗ НААН». 

За будь-якої системи удобрення за вирощування пшениці озимої такі 

показники як білок, клейковина перевищують контроль без добрив. 

Характерно, що найвищий вміст клейковини (більше 27%) відмічено за умов 

застосування мінеральних добрив у помірних дозах на фоні гною та за 

відновлюваної і органічної систем удобрення. Найвищий збір білка одержано за 

органо-мінеральної системи удобрення з підвищеним і високим навантаженням 

мінеральними туками на фоні гною – 0,54 т/га, найнижчий – за низьких доз 

NPK – 0,46 т/га, за виходу на контролі без добрив – 0,26 т/га. 
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Формування показників цукристості буряків цукрових в польовому 

досліді тісно пов’язане з систематичним застосуванням добрив. Найнижчий 

вміст і найменший збір цукру визначено на контролі без застосування добрив, 

відповідно 17,4 і 4,1 т/га.  

При низьких навантаженнях за мінеральної і органічної систем удобрення 

збір цукру підвищувався порівняно з контролем без добрив на 0,2-1,1%, за 

відновлюваної і органічної систем – на 1,6-1,8%, а за внесення на фоні 60 т/га 

гною N120P100K120 (оптимальна доза) він досягав 19,7%, а збір цукру за цих умов 

удвічі перевищував контроль без добрив. Подвоєння доз мінеральних туків на 

цьому фоні гною забезпечило зменшення вмісту цукру на 2% порівняно з 

оптимальною.  

За вирощування кукурудзи на зелену масу, яку збирали на час молочно-

воскової стиглості, встановлено позитивний вплив добрив на її якісні 

показники. Незважаючи на значне ростове розведення на варіантах із 

застосуванням добрив, вміст протеїну у зеленій масі за помірних навантажень 

добривами перевищував 10%. Вміст клітковини на помірно удобрених 

варіантах був на рівні 36,5%, а на високих фонах мінеральних добрив, внесених 

по фону 12 т/га гною становив 34,6%.  

Вміст фосфору і калію у зеленій масі кукурудзи підлягав ростовому 

розведенню і специфіці мінерального живлення кукурудзи. 

За вирощування жита озимого вміст білка в зерні культури за органічної і 

відновлюваної систем удобрення не поступався інтенсивним системам 

удобрення і перевищував контроль (без добрив), відповідно, на 5 і 14%. 

Найвищий збір білка одержано за оптимальної органо-мінеральної системи 

удобрення (N66P60K68 по фону 12 т/га гною) на рівні – 0,39 т/га. Подвоєння доз 

мінеральних добрив проти оптимального удобрення знижувало його збір. 

Основні якісні показники гороху визначаються вмістом білка і клітковини 

на формування яких значний вплив має застосування добрив. Найвищий його 

вміст і, відповідно, збір одержано за органо-мінеральної системи удобрення 

(N66P60K68 на фоні 12 т/га гною) на рівні 19,3 і 0,65 т/га (табл. 7.18). 
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Таблиця 7.18 

Вплив тривалого застосування добрив в сівозміні на якість врожаю основних культур горохової ланки польової 

сівозміни, ДПДГ «Чабани», середнє за 2006-2010 рр. 

 

Удобрення 

пшениця озима, 

2006-2008 р. 

буряки цукрові, 

2007, 2009 р. 

кукурудза на силос, 

2008, 2009 р. 

жито озиме, 

2009, 2010 р. 

горох, 

2010 р. 

Гній, т NPK, кг 

вміст, % збір 

білка, 

т/га 

вміст 

цукру, 

% 

збір 

цукру, 

т/га 

вміст, % 
білок, 

% 

збір 

білка, 

т/га 

вміст, % збір 

білка, 

т/га 
білок клітковина  протеїн клітковина білок клітковина 

Без добрив 

(контроль) 
10,0 22,0 0,26 17,4 4,1 9,00 34,0 7,57 0,17 18,4 5,49 0,31 

Мінеральна система удобрення 

– N33P30K34 12,5 26,8 0,46 17,6 5,3 9,52 36,5 8,29 0,28 19,9 5,41 0,49 

– N66P60K68 12,7 26,9 0,50 18,0 6,7 9,08 36,7 8,84 0,30 19,1 5,71 0,58 

– N99P60K102 12,7 26,6 0,48 17,5 5,8 10,70 36,7 8,44 0,29 18,3 5,80 0,53 

Відновлювана система удобрення 

6 
N33P30K34 + 

пп 
12,8 28,2 0,46 18,3 6,1 10,01 38,7 8,61 0,32 18,9 5,56 0,46 

6 N49P30K51 + пп 12,2 26,7 0,45 19,0 6,8 10,09 36,0 8,76 0,36 18,9 5,46 0,54 

Органо-мінеральна система удобрення 

12 N33P30K34 10,5 22,8 0,40 18,2 6,2 10,12 37,4 8,04 0,30 19,9 5,39 0,62 

12 N66P60K68 11,9 25,9 0,47 19,7 8,3 10,20 36,5 8,34 0,39 19,3 5,65 0,65 

12 N99P60K102 13,3 27,8 0,54 19,3 8,8 9,38 38,3 8,50 0,40 20,6 5,31 0,74 

12 N132P90K136 13,0 26,1 0,54 19,3 8,9 10,55 34,6 8,79 0,38 20,4 5,57 0,67 

Органічна система удобрення 

12 N0P0K0 12,3 26,1 0,42 18,5 5,4 10,06 36,5 7,97 0,25 18,5 5,29 0,46 

24 N0P0K0 12,6 27,4 0,46 19,2 7,6 9,11 37,5 7,58 0,29 20,3 5,52 0,66 

3
2
1
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Одним із принципових питань є формування показників хімічного складу 

продукції за застосування рідкого гною свиней сучасних тваринницьких 

комплексів. Систематичне внесення рідкого гною і продуктів його переробки у 

помірних дозах відповідають засадам «органічного» землеробства за умови 

«органічного» утримування тварин.  

Визначення якості основної продукції у ланці польової сівозміни на 

чорноземі типовому малогумусному (ПСП «Діар») показало, що найвищий 

вміст цукру в коренеплодах буряків цукрових одержано за високих 

навантажень гноєм (N400). Проте економічно і екологічно доцільним виявилось 

внесення дози N300 із одержанням середніх показників якості. Сприятливою 

дозою для їх формування було внесення під ячмінь ярий рідкого гною у дозі 

N200, а під кукурудзу на силос – N300 (табл. Д.25). 

Одним із резервів підвищення цукристості коренеплодів буряків 

цукрових є позакореневе підживлення посівів перед змиканням рядків 

стимулятором росту емістим-С. Результати польового досліду на чорноземі 

типовому показують, що внаслідок ростового розведення на варіантах з 

рідким гноєм вміст цукру виявився нижчим порівняно з контролем без 

добрив. Оброблення посівів стимулятором росту майже не вплинуло на 

цукристість коренеплодів, але у зв'язку з підвищенням урожайності 

збільшило вихід цукру порівняно з контролем від 0,25 до 1,0 т/га по фону 

рідкого гною (табл. 7.19).  

Систематичне застосування у сівозміні продуктів біологічної переробки 

тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита» та побічної продукції 

рослинництва, порівняно з контролем без добрив, поліпшувало якість зеленої 

маси вико-вівсяної сумішки.  

За вмістом азотовмісних сполук тверда фракція і мінеральні добрива 

перевищували варіанти з побічною продукцією рослинництва і сидератами, 

що пов'язано з іммобілізацією азоту ґрунту на розкладання органічної 

речовини. 
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Таблиця 7.19 

Вплив добрив та позакореневого підживлення стимулятором росту 

емістим-С на цукристість буряків цукрових у тривалому досліді на 

чорноземі типовому, ПСП «Діар» с. Завадівка, 2001–2003 рр. 
 

Удобрення 

Вміст цукру, % Вихід цукру, т/га 

б
ез

 п
р
еп

ар
ат

у
 

о
б

р
о
б

к
а 

Р
Р

Р
 

ем
іс

ти
м

-С
 

б
ез

 п
р
еп

ар
ат

у
 

о
б

р
о
б

к
а 

Р
Р

Р
 

ем
іс

ти
м

-С
 

± до контролю  

без обробки 

Без добрив (контроль) 17,0 16,8 1,60 1,71 0,11 

Рідкий гній N100 15,2 15,6 3,04 3,29 0,25 

 Рідкий гній N200 14,9 14,6 4,38 4,70 0,32 

Рідкий гній N300 15,4 15,7 6,36 7,36 1,00 

Рідкий гній N400 14,4 14,3 6,85 7,55 0,70 

N100P60K80 17,7 16,2 7,06 7,05 -0,01 

Солома 5 т/га 17,2 15,6 1,79 1,72 -0,07 

Солома + N50 14,8 14,9 1,92 2,13 0,21 

Солома + рідкий гній N50 15,4 14,8 2,43 2,56 0,13 

HIP05 1,3 0,9 2,5 2,7  

 

Для одержання високих показників якості виявилось недостатнім 

застосування твердої фракції N50 без внесення мінеральних добрив (табл. 7.20).  

Органо-мінеральні біоактивні добрива. Застосування ОМБД базується на 

створенні органо-мінеральних комплексонів на основі взаємодії органічної 

речовини і мінеральних добрив. Такий продукт наближається за своїми 

властивостями до природних сполук. Показники якості сільськогосподарських 

культур, на яких вивчали ефективність різних доз і способів внесення ОМБД 

показали, що за вирощування сільськогосподарських культур одержано 

стандартні показники незалежно від органічних і мінеральних наповнювачів 

ОМБД (табл. Д.26). Ця ідентичність здебільшого наближена до значень якості 

на контролі без добрив і вказує на екологічну сумісність органо-мінеральних 
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добрив, за їх застосування. Цю тезу підтверджено в дослідах, проведених у 

2002–2004 рр. з пшеницею озимою.  

Результати цього досліду свідчать про перспективність застосування 

стимуляторів росту рослинного походження і біопрепаратів в системах 

органічного і відновлюваного землеробства з підвищенням урожайності зерна 

до 5-10%. 

Таблиця 7.20 

Вплив тваринницьких відходів СВАТ «Агрокомбінат «Калита» соломи та 

сидератів на якість вико-вівсяної суміші, 2002–2004 рр. 

У відсотках 

Удобрення 

П
р
о

те
їн

 

Б
іл

о
к
 

Ж
и

р
 

К
л
іт

к
о

в
и

н
а 

З
о

л
а 

П
ер

ет
р

а-

в
н

іс
ть

 

Р
2
О

5
 

К
2
О

 

С
аО

 

Без добрив (контроль) 7,9 6,8 3,1 28,7 9,40 40,9 0,78 2,79 0,30 

Солома 5 т/гa+N50 на 1т  9,3 8,7 3,9 30,5 7,25 40,4 0,83 3,04 0,31 

Солома 5 т/га + ТФС 

N50 
10,3 9,2 3,1 30,3 7,33 42,1 0,87 3,02 0,18 

Солома 5 т/гa+N50 на 1т 

+ сидерати 
12,1 11,7 3,2 30,2 8,07 41,2 0,97 3,06 0,25 

Сидерати + ТФС N50 10,8 9,5 2,6 30,3 7,22 36,2 0,80 3,03 0,27 

N50P45K60 13,0 10,8 3,1 30,7 6,96 43,5 0,86 3,05 0,29 

ТФС N50 + N50P45K60 12,2 10,5 2,9 30,3 6,75 42,2 0,79 3,12 0,19 

ТФС N50 12,2 10,4 2,8 30,2 8,00 42,2 0,86 3,14 0,30 

ТФС N50 + К60 11,6 10,4 3,1 30,8 7,26 42,6 0,88 3,16 0,19 

ТФС N100 +К60 11,7 10,6 3,2 30,4 7,14 42,5 0,87 3,27 0,20 

ТРФС N150+K60 11,3 10,5 3,0 30,1 6,77 37,0 0,90 3,19 0,14 

ТФС N200 +К60 13,4 11,9 3,2 30,3 8,12 44,8 0,94 3,17 0,37 

N50K60 13,1 11,2 3,1 30,2 7,39 41,6 0,84 3,19 0,24 

HIP05 1,4 1,2 0,3 0,4 0,6 2,1 0,05 0,1 0,1 
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Таким чином, багаторічні досліди з вивчення якості основної продукції в 

польових тривалих і короткотривалих дослідах із зерновими, технічними і 

кормовими культурами показують, що застосування органічних і мінеральних 

добрив у помірних дозах та ведення землеробства за принципом органічної 

системи забезпечує однакові необхідні показники якості, що є вищими від 

екстенсивного ведення господарства. Застосування органо-мінеральних 

біоактивних добрив наближає їх дію на якість продукції до значень, 

характерних для агробіоценозів з оптимальним удобренням.  

 

Висновки до розділу 7 

 

1. За 50-річний термін ведення 10-ти пільної польової сівозміни на сірому 

лісовому ґрунті визначено, що за кожної ротації сівозміни відбувається 

поступове нарощування продуктивності сільськогосподарських культур:  

за середніх доз добрив за мінеральної системи удобрення у першій ротації  

від   5,48 до 5,97 т/га з.о. у V ротації (вище на 9%), за органічної, відповідно –  

від 4,83 до 5,98 т/га з.о. (на 24%), органо-мінеральної (помірної) –  

5,65 і 6,71 т/га з.о. (19%), відновлюваної без врахування стимуляторів росту – 

5,42 і 5,68 т/га з.о. основної продукції (5%). 

2. За середньої продуктивності польової сівозміни за 50 років без 

застосування добрив 3,79 т/га з.о. найраціональнішим визначено помірне 

навантаження сівозміни органічними і мінеральними добривами, що 

відповідають внесенню 12 т/га підстилкового гною і середній дозі мінеральних 

туків N66Р60К68 з одержанням приросту 2,37 т/га з.о., за відновлюваної системи 

удобрення 6 т/га гною + побічна продукція рослинництва (~ 7 т/га повітряно 

сухої речовини) + N49,5Р30К51, та органічної системи удобрення (12 т/га гною) 

приріст рівнозначний - 1,7 т/га. Подальше збільшення доз мінеральних добрив 

(до N3Р3К3) по фону 12 т/га гною виявилось нераціональним. 
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3. За позакореневого підживлення культур польової сівозміни 

стимулятором росту емістим-С, порівняно з необробленим фоном, додаткові 

прирости врожаю коренеплодів буряків цукрових підвищились до 5–7%, зерна 

гороху і зерна жита озимого – до 5–8%.  

4. За застосування у 8-ми пільній сівозміні на дерново-підзолистому 

грунті СВАТ «Агрокомбінат «Калита» помірних доз твердої фракції (N225) 

забезпечило одержання врожаїв бульб картоплі до 21 т/га, зерна ячменю –  

до 2,9 т/га, кукурудзи на силос – до 65 т/га, зерна пшениці озимої – до 4,3 т/га, 

коренеплодів буряків кормових – до 70 т/га, зерна вівса – до 3,3 т/га, зеленої 

маси вико-вівса – до 29 т/га, зеленої маси жита – до 40 т/га, зеленої маси 

кукурудзи поукісної – до 55 т/га.  

5. У другій ротації польової сівозміни за застосування зростаючих доз 

надлишкового активного мулу (НАМ), середня продуктивність сівозміни без 

застосування добрив знизилась до 3,09 т/га з.о., за їх внесення коливалась у 

межах 5,21-6,28 т/га з перевагою на помірних дозах.  

6. На чорноземі типовому  ПСП «Діар» у першій ротації польової 

сівозміни за застосування помірних доз (N200) рідкого гною свиней середня 

продуктивність польової сівозміни становила 8,5 т/га з.о., за подвоєння цієї 

дози вона підвищилась на 0,36 т/га з.о. або менше ніж на 4%. У другій ротації 

кормової сівозміни найвищу продуктивність одержано за внесення рідкого 

гною в дозі N300 – 9,13 т/га з.о., за дози N400 – 7,44 т/га з.о.  

7. На чорноземі типовому за внесення рідкого гною свиней найвигідніше 

вирощувати кормову групу зелених культур, адже їх продуктивність в            

1,7–2,2 раза перевищувала зернову групу, а урожайність зеленої маси досягала 

5,4–5,6 т/га з.о., або ж 65% від урожайності основної продукції кормової 

сівозміни.  

8. В серії польових дослідів, з органо-мінеральними біоактивними 

добривами проведених на сірому лісовому грунті і чорноземі типовому, 

встановлено ідентичність за дією на врожай органічних наповнювачів – 

низинного, перехідного і верхового торфу, бурого вугілля і сапропелю озерного 
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та сорбентів і іонообмінників – цеоліту, агроперліту, сапоніту, бентоніту. 

Визначено перспективність додавання до складу ОМБД культивованої біоти, 

що забезпечує у грунті урівноважені процеси деструкції і синтезу органічної 

речовини. Ефективність ОМБД виявилась в 1,5-1,7 раза вищою порівняно  

з контролем без добрив і на 30-50% вищою порівняно з еквівалентними 

дозами NРК. 

9. В зв’язку з полікомпонентністю дії ОМБД, виготовлених на будь-якій 

органічній основі із вмістом по 3% NPK, встановлено ощадність у їх 

застосуванні за внесення у невисоких дозах в основне удобрення врозкид під 

просапні культури в дозах 2,0-3,0 т/га, зернові – до 2 т/га, локально – на 30-50% 

нижче, в рядки при сівбі 0, 5 т/га.  

10. За оптимізації мінерального живлення рослин якість основної 

продукції, вирощеної у польових дослідах, помітно поліпшується порівняно з 

контролем без добрив. За органічної системи удобрення забезпечуються 

ідентичні показники якості, як і за інших систем застосування добрив у 

помірних дозах. 

Результати досліджень, отриманих за розділом, наведено у працях [59, 60, 

105, 125, 129, 134, 135, 139, 141, 145, 165, 299, 300, 301, 309, 324, 354, 398, 436]. 
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РОЗДІЛ 8 

ЕКОНОМІЧНА І ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

ДОБРИВ У ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІНАХ 

 

 Економічна ефективність є заключним показником щодо оцінювання 

будь-якої системи удобрення. Економічний ефект випливає з вартості добрив, 

витрат на їх транспортування і зберігання, а у випадку біоконверсії відходів 

тваринницького походження – вартості їх виготовлення і внесення. Основними 

показниками визначення економічної ефективності застосування добрив є 

собівартість,  одержання чистого прибутку з 1 га вирощеної продукції та рівень 

рентабельності. 

У зв'язку зі зміною цінової політики на енергоносії і вартість готової 

продукції нами введено принципи визначення економічних показників за 

період досліджень 2008–2018 рр. (табл. 8.1). 

 Таблиця 8.1 

Орієнтовні комерційні ціни на агрохімікати 

Агрохімікат 
Одиниця 

виміру 

Ціна, грн 

рік 

2008 2010 2018 

Аміачна селітра грн/т 845 2300 8800 

Суперфосфат гранульований грн/т 820 2850 6000 

Калій хлористий грн/т 1035 3750 9800 

Дефекат грн/т 25 50 100 

ОМБД екобіом грн/т 900 1100 1400 

ОМД «Добрі добрива» грн/т 1300 1500 1800 

Пташиний послід грн/т 25 50 100 

Підстилковий гній ВРХ грн/т 25 50 150 

Тверда фракція гною свиней грн/т 20 40 80 

Рідкий гній свиней грн/т 15 20 35 

Сидерати (редька олійна) грн/га 25 150 360 

Солома зернових культур грн/га 30 60 150 

 

За 10 – річчя (2008-2018 рр.) вартість 1 тонни азотних, фосфорних і 

калійних добрив підвищилась більше ніж у 9 разів. Соломи і пташиного посліду 

у 5, а підстилкового гною ВРХ – у 6 разів. Застосування засобів хімізації 



329 

 

 

залишається обов’язковим, вони є найважливішим компонентом у технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур. Без внесення органічних і 

мінеральних  добрив неможливе ні просте, ні розширене відтворення родючості 

ґрунтів. Нами доведено можливість зниження хімічного пресу на землю 

шляхом широкого застосування побічної продукції рослинництва, сидератів, 

біопрепаратів і стимуляторів росту та органо-мінеральних біоактивних добрив, 

що посилює конкурентну здатність відновлюваної  системи  землеробства,  

адже завдяки їй можливе скорочення витрат на штучні туки 

 до 50 %, а вартість органічних майже наполовину нижча від них. Підвищення 

цін на добрива примушує переглядати встановлені оптимальні дози 

мінеральних добрив у бік зниження їх внесення під інтенсивні культури. 

 

8.1 Економічна ефективність застосування засобів хімізації в      

тривалому досліді на сірому лісовому грунті 

 

Економічна ефективність засобів хімізації є заключним критерієм, який 

визначає вигідність їх застосування. Вибірковий аналіз економічної 

ефективності в тривалих і короткотривалих дослідах за 2001- 2010 рр. показує, 

що в сучасних умовах економічної політики (за цінами 2018 р.) застосування 

добрив є прибутковим заходом, але рівень прибутковості обумовлюється 

раціональним підходом до їх дозування і способів внесення. 

Систематичне внесення підстилкового гною і мінеральних туків у 

польовій сівозміні впродовж 50 років ведення тривалого досліду на сірому 

лісовому ґрунті не тільки створило відповідний фон його родючості, але й 

забезпечило високу економічну ефективність прямої дії і післядії добрив за 

певних систем удобрення і доз внесення добрив.  

Економічна ефективність оптимальних доз добрив у польовій сівозміні на 

сірому лісовому ґрунті за різних систем удобрення. Ефективність добрив, як 

основної складової систем землеробства, визначається ціновою політикою на 

засоби хімізації та циклами погодних умов, які впливають на формування 
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величини приросту врожаю від їх внесення. Зважаючи на диспаритет цін на 

добрива і сільськогосподарську продукцію, застосування засобів хімізації у 

польовій сівозміні на сірому лісовому ґрунті в оптимальних дозах є економічно 

вигідним, але у межах цін, що відповідають нижній планці цих доз. Порівняння 

чистого прибутку і рентабельності за різних систем удобрення в середньому за 

2001-2010 рр. дає підстави для розуміння того, що найприбутковішою є та 

система, яка наближена до максимального застосування місцевих 

відновлюваних органічних ресурсів. Розрахунки виконано за цінами 2018 року 

(табл. 8.2). 

Порівняльна економічна ефективність між системами удобрення з 

оптимальним рівнем мінерального живлення рослин за пʹяту ротацію польової 

сівозміни в грошовому еквіваленті вказує, що за собівартістю основної 

продукції найнижчі показники одержано за  відновлюваної  і органічної систем 

удобрення (до 15 %), мінеральна і органо-мінеральна, відповідно, до 18 і 30% 

були вищими порівняно з контролем без добрив. 

 За оптимальних доз внесення добрив найвищий прибуток у сівозміні 

забезпечено за відновлюваної  систем удобрення, де він становив більше  

9 тис. грн/га, або 21% вище від контролю, тоді як за органічної – на 10%, 

мінеральної на 7%, а  за органо-мінеральної системи удобрення на 5% нижче 

від контролю. На буряки цукрові припадає пряме внесення органічних і 

мінеральних добрив. Тому для цієї культури визначено найвищий розмір 

збитків у першій ланці польової сівозміни, де вони становили 2725 грн/га, для 

органічної системи – 1150 грн/га. Це свідчить про зниження економічної 

ефективності традиційних видів добрив у прийнятих колись оптимальних дозах 

(12 т/га гною + N120P100K120). В ІІ її ланці за підвищення урожайності 

коренеплодів буряків цукрових збитки знизились до 266 грн/га, а за органічної 

системи з прибутком в 1753 грн/га. 

 Середній рівень рентабельності за V ротацію польової сівозміни виявився 

найвищим за відновлюваної системи удобрення – 67%, за органічної – 64%, за 
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органо-мінеральної системи удобрення він був найнижчим – 43%, але 

економічно вигідним. 

 За прийнятої традиційної органо-мінеральної системи удобрення (гній +  

NPK), рентабельність вирощування буряків цукрових виявилась збитковою як 

у першій, так і другій ланках польової сівозміни (-10) і (-1) %. За відновлюваної 

системи удобрення в обох ланках сівозміни рентабельність за цінами 2018 р. 

була стабільною, хоч і невисокою (+10) і (+13) %. Найвищий рівень 

рентабельності визначено при вирощуванні конюшини, яка використовувала 

післядію добрив, де рівень рентабельності за відновлюваної системи удобрення 

становив 209%, органічної – 184%, органо-мінеральної – 143%. Отже, за 

прибутковістю найвигіднішою залишається відновлювана система удобрення 

(див. табл. 8.2). 

 Порівняння економічної ефективності зростаючих доз добрив на 

продуктивність польової сівозміни за V ротацію (2000-2010 рр.). Критерієм 

економічної ефективності дії добрив є урожай. В залежності від сівозмінного 

чинника і вибраної системи удобрення формується продуктивність сівозміни. 

Свої корективи в економічні показники вносять дози добрив, які повинні 

відповідати  економічному і екологічному оптимуму їх застосування. Тому 

складовою частиною економічного ефекту слід визначити: 1) сівозмінний 

чинник; 2) систему удобрення; 3) оптимальні дози органічних і мінеральних 

добрив. Важливість такого підходу наглядно прослідковується на формуванні 

продуктивності за V ротацію польової сівозміни.  

Аналіз собівартості основної продукції за зростаючими дозами 

мінеральних добрив без фону і по фону органічних добрив показує, що за 

помірних навантажень сівозмінної площі мінеральними туками собівартість 

продукції зростає за відновлюваної  і органічної систем удобрення на 14-15%, а 

за органо-мінеральної до 30%, за внесення N3P2K3 (без гною) вона збільшилась 

на 35%, а по фону гною – на 37%. 
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Таблиця 8.2 

Економічна ефективність вирощування сільськогосподарських культур за оптимальних доз добрив за різних 

систем удобрення в V ротації польової сівозміни на сірому лісовому ґрунті, ДПДГ «Чабани»,  

середнє за 2000-2010 рр. 

Культура Рік 
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Горох 2000-2002 4216 4063 4424 4637 4076 4084 7642 5631 5959 7250 52 58 45 38 57 

Пшениця озима 2001-2003 2391 2965 3110 3436 3099 6470 7366 6331 5973 6598 109 69 61 46 61 

Буряки цукрові 2002-2004 327 559 573 700 663 7658 2573 1955 -2725 -1150 92 13 10 -10 -5 

Кукурудза на 

силос 

2003-2005 331 420 389 436 372 5794 6624 7779 6813 7903 82 43 54 38 61 

Ячмінь ярий 2004-2006 3026 3328 2905 3705 3242 3712 6059 7990 5190 5796 69 53 76 38 57 

Конюшина 2005-2007 423 581 486 618 528 22824 25001 32543 26456 26831 254 158 209 143 184 

Пшениця озима 2006-2008 2267 2886 2870 3440 2933 7162 8310 7925 6225 7585 121 73 74 45 70 

Буряки цукрові 2007-2009 347 540 559 636 586 6652 3356 2514 -266 1756 82 17 13 -1 8 

Кукурудза на 

силос 

2008-2009 308 359 331 367 295 6895 10714 12131 12005 14196 95 67 81 64 103 

Жито озиме 2009-2010 2519 3326 2700 3015 2733 3588 2747 5711 5133 5290 63 23 52 36 50 

 Середнє  2000-2010 1616 1903 1835 2099 1853 7484 8039 9051 7076 8206 102 58 68 44 65 

% до контролю  100 118 114 130 115 100 107 121 95 110 100 57 67 43 64 

3
3
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Найвищий рівень собівартості, що перевищує контроль без добрив на   

74%, одержано за внесення 12 т/га гною з найвищою дозою мінеральних туків – 

N4P3K4 (358 кг/га NPK). Отже, формування помірної собівартості відбувається 

за залучення у сівозміну побічної продукції рослинництва і внесення 

мінімальної дози підстилкового гною (табл 8.3).  

Середня величина  прибутку у 10-пільній сівозміні за цінами 2018 р. на 

контролі без добрив склала 7484 грн/га. Сумарно найвищий прибуток у сумі 

9051 грн/га одержано за відновлюваної і за органічної систем удобрення –   

8206 грн/га або на 10% вище від контролю без добрив. З підвищенням доз за 

органо-мінеральної системи найвищий прибуток одержано за одинарної дози 

мінеральних добрив (N33P30K34) внесених по фону 12 т/га сівозмінної площі 

гною, де він становив 7518 грн/га. За раніше прийнятої середньої (оптимальної) 

дози N66P60K68 прибуток знизився, порівняно з одинарною на 6%, за внесення 

N99P60K102 – на 23% і N132P90K136 – в 4,9 раза. На 10% прибутковішим виявилось 

внесення одинарної дози гною (12 т/га) порівняно з рекомендованою дозою для 

органічної системи удобрення в 24 т/га. І тільки за відновлюваної системи 

удобрення, півтори дози N і К на фоні одинарної дози Р виявились на 10% 

ефективнішою від одинарної дози N1Р1К1 по фону 6 т/га гною і 7 т/га побічної 

продукції рослинництва. Виходячи з означених критеріїв, втрачається 

економічний ефект від застосування раніше прийнятих оптимальних доз 

органічних і мінеральних добрив, що вносить дисбаланс в розумінні 

збалансованого живлення рослин. Прибутковість збільшується із внесенням 

низьких доз добрив із збереженням потенційної родючості грунту. 

Виходячи із встановлених економічних критеріїв, напрошується 

висновок про збитковість раніше визначених оптимальних доз підстилкового 

гною і мінеральних добрив за традиційних систем удобрення та про 

необхідність переходу до відновлюваного землеробства із зниженням удвічі  

встановлених оптимальних їх доз, з внесенням побічної продукції 

рослинництва, органічних і мінеральних добрив та стимуляторів росту, 

мікрозасобів для оптимізації мінерального живлення рослин.  
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Таблиця 8.3  

Собівартість основної продукції за зростаючих доз добрив в системах удобрення в польовому досліді на сірому 

лісовому грунті, 2001-2010 рр. 

У гривнях на гектар 

Культура 
Без добрив 

(контроль) 

Система удобрення 

Мінеральна 
Відновлювана 

6 т/га гною + пп 

Органо-мінеральна 

12 т/га + NPK 

Органічна,  

гній ВРХ 

N1P1K1 N2P2K2 N3P2K3 N1P1K1 N1,5P1K1,5 N1P1K1 N2P2K2 N3P2K3 N4P3K4 1 доза 2 дози 

Горох 4216 3837 4063 4804 4438 4424 4547 4637 4537 6162 3806 4076 

Пшениця озима 2391 2532 2965 3379 3005 3110 3120 3436 3696 4599 2728 3099 

Буряки цукрові 327 449 559 688 545 573 608 700 796 993 500 663 

Кукурудза на силос 331 365 420 475 376 389 382 436 477 552 319 372 

Ячмінь ярий  3026 2619 3328 3531 2953 2905 3432 3705 4065 5046 3272 3242 

Конюшина 423 506 581 642 520 486 549 618 615 765 446 528 

Пшениця озима 2267 2392 2886 3333 2772 2870 2949 3440 3718 4286 2461 2933 

Буряки цукрові 347 470 540 680 536 559 623 636 672 786 519 586 

Кукурудза на силос  308 326 359 425 333 331 348 367 407 462 274 295 

Жито озиме 2519 2660 3326 3816 2738 2700 3035 3015 3431 4409 2596 2733 

Середнє 1616 1616 1903 2177 1825 1835 1958 2099 2241 2806 1692 1853 

% до контролю без 

добрив 
100 100 118 135 113 114 121 130 137 174 105 115 

Примітка. Одинарна доза мінеральних добрив – N1P1K1 – N33P30K34 кг/га сівозмінної площі. 1 доза гною ВРХ – 12 т/га сівозмінної площі. 

 

3
3
4
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За ціновою політикою на добрива 2018 р. найприбутковішим виявилось 

вирощування за відновлюваної системи удобрення кукурудзи на силос, 

пшениці озимої, ячменю, де умовно чистий прибуток перевищував                    

7-12 тис. грн/га, а по конюшині – більше 32 тис. грн/га. За інших систем 

удобрення ці показники є помітно нижчими (табл. 8.4).  

Остаточним критерієм в умовах стрімкого подорожчання засобів 

хімізації залишається рівень рентабельності за оцінкою основної продукції в 

сівозміні. За рентабельністю на контролі без добрив 102%, найвищий її рівень 

визначено для одинарної дози мінеральних добрив без гною – 84% та за 

внесення одинарної дози гною. Рекомендована доза підстилкового гною за 

органічної системи удобрення у кількості 24 т/га сівозмінної площі поступалась 

на 21% одинарній (12 т/га) дозі із зниженням продуктивності по останній на 

0,43 т/га або 8%, відповідно, за органо-мінеральної системи удобрення за 

оптимальної (подвійної) дози N66P60K68 приріст у продуктивності перед 

одинарною дозою становив 0,6 т/га або на 11% вищим, а рентабельність була на 

12% нижчою (табл. 8.5).  

Отже, за ціновою політикою сьогодення агрономічний оптимум 

формування врожаю за традиційних систем удобрення не співпадає з 

економічним оптимумом, який припадає на нижчу дозу внесених добрив. 

Тільки за відновлюваної системи удобрення збільшення дози NP проти 

одинарної у 1,5 раза залишило рентабельність на одному і найвищому рівні – 

68%.  

За даними статистичної звітності України, в 2017 р. в середньому 

внесено 110 кг д.р. мінеральних добрив на 1 га у співвідношенні N68P23K19, що 

наближено відповідає одинарній дозі, прийнятій  в експериментальній сівозміні 

(N33P30K34). Практично в землеробстві застосування мінеральних добрив удвічі  

менше від потреби і має відʹємний баланс для простого відтворення родючості 

грунту (табл. Ж.1). 
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Таблиця 8.4 

Формування прибутку основної продукції за зростаючих доз добрив в системах удобрення в польовому досліді на 

сірому лісовому грунті, 2001-2010 рр. 

У гривнях на гектар 

Культура 

Без 

добрив 

(контроль) 

Система удобрення 

Мінеральна 
Відновлювана, 

6 т/га гною + пп 

Органо-мінеральна, 

12 т/га + NPK 

Органічна,  

гній ВРХ 

N1P1K1 N2P2K2 N3P2K3 N1P1K1 N1,5P1K1,5 N1P1K1 N2P2K2 N3P2K3 N4P3K4 1 доза 2 дози 

Горох 4084 7162 7642 4852 5279 5631 5317 5959 6706 758 7031 7250 

Пшениця озима 6470 8193 7366 5851 6423 6331 6504 5937 5150 1471 6954 6598 

Буряки цукрові 7658 5805 2573 -1950 2818 1955 786 -2725 -6410 -13148 4092 -1150 

Кукурудза на 

силос 
5794 7394 6624 4641 7637 7779 8212 6813 5302 2067 9077 7903 

Ячмінь ярий  3712 7987 6059 5819 7063 7990 5254 5190 3943 197 4296 5796 

Конюшина 22824 24656 25001 23429 26667 32543 26522 26456 29816 22356 28663 26831 

Пшениця озима 7162 9519 8310 6336 8045 7925 7731 6225 5190 2943 8633 7585 

Буряки цукрові 6652 4855 3356 -1726 3153 2415 227 -266 -1939 -7279 3365 1756 

Кукурудза на 

силос  
6895 10016 10714 7420 10784 12131 10677 12005 10022 7416 12906 14196 

Жито озиме 3588 4795 2747 1006 5054 5711 3950 5133 3109 -1324 4722 5290 

Середнє 7484 9038 8039 5568 8292 9051 7518 7076 6089 1546 8974 8206 

% до контролю 

без добрив 
100 121 107 74 111 121 101 95 81 21 120 110 

Примітка. Одинарна доза мінеральних добрив – N1P1K1 – N33P30K34 кг/га сівозмінної площі. 1 доза гною ВРХ – 12 т/га сівозмінної площі. 

 3
3
6
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Таблиця 8.5  

Рівень рентабельності основної продукції за зростаючих доз добрив в системах удобрення в польовому досліді на 

сірому лісовому ґрунті, ДПДГ «Чабани», 2000-2010 рр. 

У відсотках 

Культура 
Без добрив 

(контроль) 

Система удобрення 

Мінеральна 
Відновлювана, 

6 т/га гною + пп 

Органо-мінеральна, 

12 т/га + NPK 

Органічна,  

гній ВРХ 

N1P1K1 N2P2K2 N3P2K3 N1P1K1 N1,5P1K1,5 N1P1K1 N2P2K2 N3P2K3 N4P3K4 
Доза 

1 2 

Горох 52 67 58 35 44 45 41 38 41 4 68 57 

Пшениця озима 109 97 69 48 66 61 60 46 35 9 83 61 

Буряки цукрові 92 40 13 -8 16 10 4 -10 -21 -37 26 -5 

Кукурудза на 

силос 
82 64 43 26 60 54 57 38 26 9 88 61 

Ячмінь ярий 69 95 53 44 73 76 49 38 25 1 56 57 

Конюшина 254 197 158 134 189 209 173 143 144 96 236 184 

Пшениця озима 121 109 73 50 80 74 70 45 34 17 103 70 

Буряки цукрові 82 34 17 -7 17 13 1 -1 -6 -20 21 8 

Кукурудза на 

силос  
95 84 67 41 80 81 73 64 47 30 119 103 

Жито озиме 63 54 23 7 50 52 35 36 19 -7 58 50 

Середнє 102 84 57 37 68 68 56 44 34 10 86 65 

Примітка. Одинарна доза мінеральних добрив – N1P1K1 – N33P30K34 кг/га сівозмінної площі. 1 доза гною ВРХ – 12 т/га сівозмінної площі. 

3
3
7
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8.2 Економічна ефективність застосування продуктів біологічної 

переробки тваринницьких стоків свинокомплексу 

 

Основною відмінністю великих тваринницьких комплексів з  відгодівлі  

70–108 тис. голів свиней за рік є надвисока концентрація тварин і промислових 

відходів на одиницю сільськогосподарських угідь. Рідкі стоки економічно 

збитково транспортувати на відстань більше 5 км [321]. 

Наші дослідження у польовому досліді на дерново-підзолистому ґрунті у 

7-пільній сівозміні вказали на економічну доцільність внесення помірних доз і 

екологічну небезпеку високих доз продуктів біологічної переробки 

тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита». Вибірковий аналіз 9 

варіантів тривалого досліду засвідчив про можливість одержання високого 

прибутку за внесення твердої фракції, яка становить за вмістом загального 

азоту 75 кг/га (20 т/га фізичної ваги), де середній прибуток по 7 культурах 

становив 7057 грн/га, а за доповнення цієї дози мінеральним калієм (К90) – 6469 

грн/га з рівнем рентабельності 68%, або ж прибуток знизився  

до 8%, а рентабельність – на 18%.  

Починаючи з дози ТФС N75+К90 під ячменем визначено збитки  

(-481 грн/га), в люпину за дози N225 – (-4537 грн/га), пшениці озимої N300  

(-664 грн/га) і сої N300 (-4342 грн/га). Порівняно з контролем без добрив по 

дозах N150-225-300 + К90 прибуток по 5 культурах знизився, відповідно,  

до 112 і 19% і збиток по дозі N300 до – 10%. Доповнення дози ТФС N75 повним 

мінеральним удобренням поступалось у пропонованій раніше подвійній дозі 

ТФС N150 + К90 на 40%, у рентабельності – на 15%. Повне мінеральне удобрення 

(N75P68K90) і виключення з його складу Р68 за прибутковістю було майже 

однаковим, а за рентабельністю дози NК на фоні зафосфачення грунту 

перевищували повне мінеральне удобрення на 70%. Отже, помірні дози твердої 

фракції економічно вигідніші від мінеральних туків, а високі їх дози є 

збитковими (табл. 8.6).   
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Таблиця 8.6 

Економічна ефективність вирощування сільськогосподарських культур у тривалому досліді на дерново-

підзолистому ґрунті за застосування зростаючих доз твердої фракції стоків (ТФС), СВАТ «Агрокомбінат 

«Калита», середнє за 1996-2005 рр. 
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Ячмінь 

ярий 

1996-

1998 
377 1201 -481 -1356 -3678 -11082 -2216 -722 2371 7 16 -5 -12 -28 -54 -18 -7 28 

Люпин 
1991-

2001 
6319 5100 3636 14 -4537 -9033 -3312 583 6486 127 55 30 0 -22 -37 -17 4 64 

Пшениця 

озима 

2001-

2003 
4396 6295 4904 3675 604 -664 1808 3267 6533 74 77 51 30 4 -31 14 30 72 

Кукурудза 

на силос 

2003-

2005 
6476 12930 10545 8532 5103 1045 6989 9631 13460 90 103 65 40 20 3 29 51 88 

Соя 
2004-

2005 
2789 9760 13743 11918 6418 -4342 11418 13340 17551 38 89 111 74 33 -14 71 106 165 

X  
1996-

2005 
4071 7057 6469 4557 782 -411 2917 9220 9280 67 68 50 26 7 -27 16 37 83 

% до 

контролю 
 100 173 159 112 19 -10 72 128 128 100 101 75 39 10 -40 24 54 
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Введення в польову сівозміну елементів біологізації у вигляді соломи 

пшениці озимої і зеленої маси сидератів, на фоні помірної дози твердої фракції 

(N75), пом’якшило вплив на хімічне забруднення навколишнього середовища, 

але в умовах збільшення на виконання робіт додаткових витрат, загальний 

прибуток від 5 культур кормової сівозміни по дозі ТФС N75 + 5 т/га соломи 

знижувався на 28%, а за внесення сидератів з такою ж дозою ТФС – на 44% 

порівняно з внесенням лише однієї дози ТФС (N75). Але це не означає, що на 

свинарських комплексах інтенсивного типу слід відмовитись від введення 

елементів біологізації за внесення помірних доз органічних відходів. Порівняно 

з контролем без добрив збільшення прибутку за застосування ТФС N75 з 

соломою відбулось на 35%, а з сидератами – на 20%.  

Найприбутковішим виявилось поєднання соломи із сидератами, де цей 

показник досягав 71%, тоді як по повній дозі мінеральних добрив N75Р68К90 

лише 28%. При цьому середній рівень рентабельності з додаванням до ТФС 

соломи і без неї залишився тут на рівні 42 і 53% за значень на контролі без 

добрив 67%. Порівняно з контролем по 5 культурах він, відповідно, становив  

63 і 79%. За поєднання соломи і сидератів – 100%, а на варіантах з мінеральними 

туками – 55% (табл. 8.7). 

Поєднання ТФС N75 із соломою виявилось на 853 грн/га або на 21% 

вигіднішим, ніж внесення соломи з компенсаційною дозою мінеральних добрив 

і на 15% більше, ніж сумісне внесення сидератів із дозою ТФС N75, на 14% 

рентабельніше, ніж за сумісного внесення її із сидератами. Внесення твердої 

фракції із соломою перевищувало на 21% рентабельність порівняно з однією 

дозою твердої фракції і на 45% від дії N75Р68К90.  

Отже, за умов введення у сівозмінах елементів біологізації 

найвигіднішим є поєднане застосування низької дози ТФС N75 із соломою. Дія 

сидератів наближається до економічної ефективності повної дози NPK. 
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Таблиця 8.7 

Економічна ефективність застосування твердої фракції свиней, соломи і сидератів за вирощування 

сільськогосподарських культур на дерново-підзолистому ґрунті, СВАТ «Агрокомбінат «Калита»,  

середнє за 1996-2005 р. 
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Ячмінь ярий 
1996-

1998 
377 43 -1282 3017 -23 -722 1201 7 1 -13 42 0 -7 16 

Люпин 
1999-

2001 
6319 7241 6496 2660 1448 583 5100 127 92 63 21 10 4 55 

Пшениця 

озима 

2001-

2003 
4396 4081 3023 4427 4357 3267 6295 74 53 29 57 41 30 77 

Кукурудза на 

силос 

2003-

2005 
6476 6436 12510 11112 9297 9631 12930 90 61 86 66 51 51 103 

Соя 
2004-

2005 
2789 5454 6775 13574 9353 13340 9760 38 59 46 146 64 106 89 

X  
1996-

2005 
4066 4651 5504 6958 4886 5220 7057 67 53 42 66 33 37 

53 

% до 

контролю 
 100 114 135 171 120 128 174 100 79 63 100 49 55 79 

3
4
1
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8.3 Економічна ефективність застосування рідкого гною 

промислового свинокомплексу  

 

Рідкий гній невеликих комплексів по відгодівлі до 5 тис. голів свиней не 

створює екологічної загрози внаслідок його утилізації, що пов'язано з 

розосередженням його у помірних дозах у межах прилеглих територій. Наші 

дослідження проведені в с. Завадівка Володарського району Київської обл. 

(ПСП “Діар”). У 10-пільній польовій сівозміні вивчали дію зростаючих доз 

рідкого гною свиней від 50 до 200 т/га (N100-400) на урожайність 

сільськогосподарських культур зернової, кормової і технічної групи. 

За даними польових дослідів, проведених у 1997–2003 рр., собівартість 

продукції по 6 культурах польової сівозміни була найвищою за внесення 

мінімальної дози рідкого гною свиней (N100) – 2110 грн/т, по дозі РГ N200 –  

1624 грн/т, N300 – 1323 грн/т і N400 – 1309 грн/т. По мінеральних добривах вона 

була найвищою і становила 3354 грн/т. В сумі по 6 культурах, порівняно з 

контролем, собівартість у 44% можна визначити як оптимальну за дози РГ N300, 

що виявилось економічнішим на 66% порівняно з мінеральною системою 

удобрення (N100Р60К80). 

Найефективнішим можна вважати прибуток, одержаний за 

систематичного внесення РГ N300, де він становив 16070 грн/га, що на 40% 

вище від попередньої дози РГ N200, а за  підвищення наступної дози до N400 – 

лише на 8%. Контроль без добрив визначався найменшою прибутковістю – 

3035 грн/т, тоді як за поступового збільшення доз рідкого гною він зростав  

від 2,5 до 5,7 разів порівняно з ним, так само як і рівень рентабельності –  

від 2,4 до 4,9 рази, тоді як за мінеральної системи удобрення прибуток не 

перевищував 73% (табл. 8.8). Встановлено прибутковість і високий рівень 

рентабельності за проведення позакореневого підживлення у ланці сівозміни 

буряки цукрові – соняшник – кукурудза стимулятором росту емістим-С за 

внесення від середніх доз рідкого гною (N200) і вище (табл. Ж.1). 
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Таблиця 8.8 

Економічна ефективність застосування рідкого гною свиней у польовій сівозміні на чорноземі типовому 

малогумусному ПСП «Діар» Володарського району Київської області, 1997-2003 рр. 

Культура Рік 
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Пшениця 

озима 

1997-

1999 
3521 2052 1683 1430 1442 3652 2471 8639 12042 15494 15440 5110 42 144 197 250 247 37 

Кукурудза 

на зерно 

1998-

2000 
2488 1891 1570 1379 1102 3354 7186 11780 15864 19335 26635 8011 109 175 231 277 372 55 

Вико-овес 

(зелена 

маса) 

1999-

2001 
367 251 190 157 205 513 3710 8213 12863 16979 15557 2573 64 140 216 283 192 17 

Соняшник 
2000-

2001 
7785 5596 3668 2569 2422 6829 3150 6699 13492 22206 24195 10541 55 116 230 371 400 77 

Буряки 

цукрові 

2002-

2003 
733 405 326 243 232 451 

-

1005 
4418 7886 14930 16497 6759 -14 56 94 159 171 40 

Ячмінь 

ярий 
2003 3372 2466 2304 2158 2452 5322 2695 5716 6570 7473 5958 548 51 107 121 136 108 -4 

X
 

 3044 2110 1624 1323 1309 3354 3035 7578 11453 16070 17380 5590 51 123 182 246 248 37 

% до 

контролю 
 100 69 53 44 43 110 100 250 377 529 572 184 100 241 357 482 486 73 

 

3
4
3
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8.4 Економічна ефективність застосування органо-мінеральних 

біоактивних добрив та їх аналогів 

 

 Застосування органо-мінеральних біоактивних добрив спрямоване на те, 

щоб завдяки їх полікомпонентності створити зону комфорту для мінерального 

живлення рослин та умов для підвищення активності автохтонної мікрофлори, 

що забезпечує цикл синтезу-деструкції органічної речовини пожнивних 

решток. Найвищий агрономічний ефект створено за локального внесення 

невисоких доз нового покоління полікомпонентних добрив, що не 

перевищували 0,25–0,5 т/га. Підвищення дози за розкидного внесення до  

2,0 т/га і більше забезпечують зростання урожайності за сприятливих погодних 

умов вегетаційного періоду. 

Власне, нормування у застосуванні ОМБД визначається економічними 

чинниками. Відповіді на ці питання ми вперше одержали у напівстаціонарному 

польовому досліді, проведеному на сірому лісовому ґрунті в ДПДГ “Чабани” в 

2001–2003 рр., де вирощували кукурудзу на силос із застосуванням ОМБД, 

виготовлених на різній органічній основі (перехідний торф, низинний торф, 

буре вугілля) з додаванням різних сорбентів – сапоніту і цеоліту. В досліді 

вносили 1; 2 і 3 т/га ОМБД  у нативній вологості, аналоги – 30 т/га 

підстилкового гною і еквівалент мінеральних добрив (1 т/га = N40Р30К30). 

Встановлено агрономічну і економічну рівнозначність як органічних 

наповнювачів, так і обох видів сорбентів. 

Собівартість 1 т зеленої маси кукурудзи за внесення середньої дози 

ОМБД за нативної вологості в кількості 2 т/га становила 275-290 грн/т, із 

збільшенням до 305-320 грн/т за внесення 3 т/га. Найвищу собівартість 

продукції одержано за внесення еквівалентів по гною – до 317 грн/т, а 

найбільше – мінеральних добрив – 407 грн/га, що майже в 1,5 раза вище від 

середньої дози (2 т/га) ОМБД. Середній прибуток за цієї кількості добрив 

становив 13,8 тис. грн/га. За її підвищення до 3 т/га – 13,3 тис. грн/га, що 
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свідчить про зниження ефекту з підвищенням дози добрив на 1 т. Прибуток від 

еквівалентної дози NPK виявився майже удвічі нижчим, і на 30% меншим від 

дози 30 т/га підстилкового гною. За середнього рівня рентабельності по дозі  

2 т/га ОМБД в 113% з підвищенням її на 1 т/га він знижувався до 97%, за 

внесення 30 т/га гною – на 24% та еквівалентну NPK – на 66%. 

Другий блок досліду з кукурудзою передбачав вивчення ефективності 

зростаючих доз ОМБД (1; 2 і 3 т/га) та відповідного еквівалента NPK. 

Сформований рівень врожаю зеленої маси кукурудзи за внесення зазначених 

доз ОМБД коливався у межах 38-44 т/га, від мінеральних добрив – 36-38 т/га, 

від внесення 0,5 т/га ОМБД локально – 34 т/га за врожайності на контролі –    

27 т/га.  

Економічна ефективність в певній мірі є віддзеркаленням одержаної 

продуктивності. Собівартість продукції за внесення зростаючих доз ОМБД  

від 1 до 3 т/га коливалась від 267 до 320 грн/т, еквівалентних доз NPK 

 від 320 до 449 грн/т,  а прибуток тут був на 67% нижчим порівняно з ОМБД. 

Відповідним чином склався і рівень рентабельності: у І (органо-мінеральному 

блоці) – 125 і 88%, у ІІ (мінеральному) – 87 і 33%. Найвищий рівень одержано 

від внесення помірної дози ОМБД, де він становив 125%. 

В 2002-2005 рр. проведено вивчення зростаючих доз ОМБД, виготовлених 

на органічній основі бурого вугілля і перехідного торфу (сорбент – цеоліт) за 

вирощування пшениці озимої. 

 Встановлено, що за середньої врожайності у межах 4 т/га зерна 

собівартість продукції від внесення ОМБД коливалась у межах 2,5-                  

2,8 тис. грн/т, а від еквівалентної дози NPK вона становила 3,5 тис. грн/т, 

прибуток на 1 га, відповідно, був у межах 8,2-10,6 тис. грн, а за еквівалентної 

дози NPK – 5,1 тис. грн. Рівень рентабельності від ОМБД,  виготовленого на 

основі бурого вугілля,  становив 76% (доза 3 т/га) і 94-97% (1-2 т/га), по дозі з 

низинним торфом – 101%, з перехідним торфом – 105%.  
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Найперспективнішим визначено внесення ОМБД в рядки при сівбі пшениці 

озимої. За врожайності 3,7 т/га зерна собівартість тут була найменшою –  

1,98 тис. грн/т, прибуток найвищим – 11,0 тис. грн./га, а рентабельність 

найвищою – 152 % (табл. 8.9, табл. Ж.4). 

Таблиця 8.9 

Вплив органо-мінеральних біоактивних добрив екобіом на врожайність 

сільськогосподарських культур і їх економічну ефективність, ДПДГ 

«Чабани», 2001-2003 рр.  

Удобрення 

Доза 

ОМБД, 

т/га 

Урожай-

ність, 

т/га 

Собівар- 

тість 

1 т урожаю, 

грн 

Прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рентабельності, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Кукурудза на силос, 2001-2003 рр. 

Без добрив (контроль) 26,9 279 8626 115 

ОМБД – ПТц 2,0 44,2 275 14370 118 

ОМБД - ПТс 2,0 43,2 283 13713 112 

ОМБД - ПТц 3,0 45,6 305 13439 97 

ОМБД - НТц 2,0 42,6 276 13795 117 

ОМБД - НТс 2,0 42,0 282 13348 113 

ОМБД - НТц 3,0 46,0 295 14046 104 

ОМБД - БВц 1,0 38,0 267 12650 125 

ОМБД - БВц 2,0 44,1 281 14053 113 

ОМБД - БВс 2,0 43,0 290 13343 107 

ОМБД - БВц 3,0 44,5 320 12466 88 

NPK –  

екв. 2,0 т/га ОМБД 
 36,8 407 7105 47 

Гній 30 37,3 317 10565 89 

Кукурудза на силос, 2001-2003 рр. 

Без добрив (контроль) 26,9 279 8626 115 

ОМБД БВ 1,0 38,0 267 12650 125 

ОМБД БВ 2,0 44,1 281 14053 113 

ОМБД БВ 3,0 44,5 320 12466 88 

N40Р30К30 – 

екв. 1 т/га ОМБД 
 36,4 320 10184 87 

N80Р60К60 – 

екв. 2 т/га ОМБД 
 36,8 407 7105 47 
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Продовж. табл. 8.9 

1 2 3 4 5 6 

N120Р60К90 – 

екв. 3 т/га ОМБД 
 38,0 449 5721 33 

N40Р30К30 – 

екв. 1,0 т/га ОМБД 
 35,4 327 9660 83 

N80Р60К60 – 

екв. 2 т/га ОМБД 
 39,8 382 8678 57 

ОМБД БВ 0,5 33,8 264 11346 127 

Пшениця озима 2002-2005 рр. 

Без добрив (контроль) – 1,98 3342 3282 50 

ОМБД БВ 1,0 4,01 2577 9715 94 

ОМБД БВ 2,0 4,35 2537 8252 97 

ОМБД БВ 3,0 4,28 2838 9252 76 

ОМБД ПТ 2,0 4,13 2440 10573 105 

ОМБД НТ 2,0 3,95 2482 9948 101 

N60P50K60 –  

eкв. 1 т/га ОМБД 
 3,49 3526 5143 42 

ОМБД БВ 0,1 2,23 3055 4337 64 

БВ 0,3 3,66 1983 11041 152 

Примітка. ПТц – перехідний торф, цеоліт, сапоніт; НТ – низинний торф, БВ – буре 

вугілля. 

 

В 2008-2010 рр. на сірому лісовому грунті ДПДГ «Чабани» вивчали 

ефективність ОМБД екобіом-Ф, виготовленого на промисловій лінії з 

органічними наповнювачами – нативним пташиним послідом і торфом 

низинним при вирощуванні кукурудзи на силос. При внесенні добрив по дозах 

1-2 т/га урожайність зеленої маси кукурудзи становила 40-45 т/га, де досягнуто 

значного економічного ефекту за локального внесення 0,4 т/га ОМБД-Ф + N60 з 

підвищенням врожаю до 51,3 т/га та одержано найвищий економічний ефект: 

собівартість – 240 грн/т, прибуток – 18,5 грн/га і рентабельність – 150%.  

За внесення NPK еквівалентно 0,4 т/га біоактивних добрив рентабельність 

не перевищувала 63%, а гною – 50%. Відповідний аналог «Добрі добрива» 

поступався ОМБД за розкидного внесення у дозі 2 т/га (табл. 8.10). 
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Таблиця 8.10 

Вплив органо-мінеральних біоактивних добрив, виготовлених на основі пташиного посліду та їх аналогів на 

урожайність і економічну ефективність кукурудзи на силос, ДПДГ «Чабани», 2008-2010 рр. 

Удобрення 

Доза 

Спосіб 

внесення 

Урожайність, 

т/га 

Собівар- 

тість 

1 т урожаю, 

грн 

Прибуток, 

грн/га 

Рівень рента- 

бельності, % ОМБД, 

т/га 

мінер. 

добрива, 

кг/га д.р. 

Без добрив (контроль) – – – 26,2 285 8259 111 

ОМБД екобіом - Ф 2,0 – врозкид 40,1 308 11690 95 

ОМБД екобіом - Ф 1,0 – врозкид 40,6 258 13882 132 

ОМБД екобіом - Ф 1,0 N60 врозкид 45,7 286 14372 110 

ОМБД екобіом - Ф 0,4 – в рядки 40,5 230 14987 161 

ОМБД екобіом - Ф 0,4 N60 локально 51,3 240 18467 150 

NPK екв. 2 т/га ОМБД – N60P60K60 врозкид 39,2 369 9066 63 

NPK екв. 0,4 т/га 

ОМБД 

– N20P20K20 в рядки 36,6 282 11632 113 

Гній підстилковий 

ВРХ 

30 – врозкид 42,3 401 8426 50 

ОМБД Добрі добрива 1,0 – врозкид 37,4 274 12203 119 

 

 3
4
8
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В серії польових випробувань, проведених в тривалому досліді на 

чорноземі типовому (ПСП «Діар») з пшеницею ярою, соняшником і буряками 

цукровими, встановлено економічну ефективність при застосуванні ОМБД, 

виготовлених на органічній основі з бурого вугілля у порівнянні з аналогом – 

N80Р80К80 і рідким гноєм (N100) або 50 т/га. 

Під пшеницею ярою встановлено оптимальну дозу ОМБД за нативної 

вологості у кількості 2 т/га, а соняшника і буряків  цукрових – 3 т/га. За цих доз 

під трьома культурами досягнуто найменшої собівартості: пшениця яра –    

3207 грн/т, соняшник – 5988 грн/т і буряки цукрові 486 грн/га, тоді як за 

внесення еквівалента NPK, відповідно, 4716; 8555 і 928 грн/т, що вказує на 

економічну доцільність застосування ОМБД. 

Прибуток по оптимальних дозах ОМБД становив зерна ячменю           

4860 грн/га, соняшника – 11429 грн/га і буряків цукрових 4112 грн/га, тоді як по 

мінеральних добривах він був у 1,5-2 рази нижчим. Рівень рентабельності від 

застосування ОМБД за оптимальних доз ОМБД був найвищим при 

вирощуванні соняшника – 102%, пшениці ярої – 53% і буряків цукрових – 30% 

(табл. 8.11). 

Отже, на чорноземі типовому Правобережного Лісостепу економічно 

доцільніше застосовувати органо-мінеральні біоактивні добрива, ніж 

традиційні мінеральні туки.  

Таким чином, проведені польові дослідження в зонах Лісостепу і Полісся, 

вказують на економічну доцільність і перспективність застосування органо-

мінеральних біоактивних добрив, виготовлених на органічній основі торфу 

переходного і низинного, бурого вугілля та з іншими наповнювачами. 

Виходячи з економічних міркувань та технологічності застосування 

органо-мінеральні біоактивні добрива мають широку перспективу для їх 

виготовлення та впровадження у виробництво. Це буде мати не тільки 

економічне, а й помітне екологічне значення в утилізації промислових відходів 

тваринництва і птахівництва. 
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Таблиця 8.11 

Вплив ОМБД екобіом, виготовлених на основі бурого вугілля, на 

урожайність і економічну ефективність сільськогосподарських культур,  

ПСП «Діар», 2001-2003 рр. 

Удобрення 
Фізична 

вага, т/га 

Урожай-

ність,  

т/га 

Собівар- 

Тість 1 т 

урожаю, 

грн 

Прибуток, 

грн/га 

Рівень рента-

бельності, % 

Яра пшениця, 2000-2003 рр. 

Без добрив (контроль) – 1,50 3685 1822 33 

ОМБД екобіом – БВ 1,0 1,99 3695 2397 33 

ОМБД екобіом – БВ 1,5 2,46 3366 3774 46 

ОМБД екобіом – БВ 2,0 2,87 3207 4860 53 

ОМБД екобіом – БВ 3,0 3,34 3302 5337 48 

ОМБД екобіом – БВ 4,0 3,77 3409 5622 44 

NPK екв. 2 т/га ОМБД 

N80Р60К60 
– 2,61 4716 482 4 

Рідкий гній N100 50 2,22 2530 5261 94 

Соняшник, 2001-2003 рр. 

Без добрив (контроль) – 0,73 7785 3150 55 

ОМБД екобіом – БВ 1,0 0,86 8720 2907 39 

ОМБД екобіом – БВ 1,5 1,07 7869 4527 54 

ОМБД екобіом – БВ 2,0 1,49 6282 8669 93 

ОМБД екобіом – БВ 3,0 1,87 5988 11429 102 

ОМБД екобіом – БВ 4,0 1,99 6539 11066 85 

NPK екв. 2 т/га ОМБД 

N80Р60К60 
– 1,46 8555 5176 41 

Рідкий гній N100 50 1,02 5643 6587 114 

Буряки цукрові, 2002-2003 рр. 

Без добрив (контроль) – 9,4 761 -1229 -17 

ОМБД екобіом – БВ 1,0 12,0 761 -1573 -17 

ОМБД екобіом – БВ 1,5 19,1 552 1497 14 

ОМБД екобіом – БВ 2,0 21,4 542 1884 16 

ОМБД екобіом – БВ 3,0 28,6 486 4112 30 

ОМБД екобіом – БВ 4,0 30,3 522 3265 21 

NPK екв. 2 т/га ОМБД 

N80Р60К60 
– 15,4 928 -4589 -32 

Рідкий гній N100 50 20,0 398 4649 58 
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За собівартості, прибутковістю і рентабельністю ОМБД відрізняються 

помітно кращими показниками порівняно з еквівалентами мінеральних добрив, 

підстилкового і рідкого гною, внесених у середніх дозах (30-50 т/га), тоді як 

дози органо-мінеральних біоактивних добрив не перевищують 1-3 т/га.  

 

8.5 Енергетична ефективність застосування добрив у польовій сівозміні 

 

Польова сівозміна на сірому лісовому грунті. Посилення технічної 

озброєності у сільському господарстві невідворотно збільшує витрати енергії 

на виробництво одиниці продукції рослинництва. Якщо у 1928 р. вони 

становили з розрахунку на 100 до 48 Дж сукупної енергії, то в 1950 р. – 57 Дж, 

в 1980 р. – 86 Дж, а в 1996 р. – 91 Дж [80]. Розрахунок енергетичної ефективності 

спонукає до пошуку і планування технологічних заходів, які б забезпечували 

енергозбереження в галузі землеробства за дотримання ощадних технологій і 

одержання високих врожаїв. 

Встановлено, що технологічні заходи, пов’язані із сівозмінним чинником, 

підбором сортів і гібридів, обробітком ґрунту і посівом не несуть значних 

енергетичних витрат, але за застосування добрив і пестицидів вони набувають 

високих значень. Отже, в сівозміні  слід спланувати такий рівень застосування 

добрив, який би створив високий урожай за недопущення перевитрат 

агрохімікатів. При цьому слід враховувати, що енерговитрати на виробництво, 

зокрема, азотних добрив, становлять 86 МДж/кг, фосфорних – 12,6 МДж, 

калійних – 8,3 МДж, а комплексних – 51,5 МДж/кг, тоді як гною підстилкового 

0,42 МДж, торфогнойових компостів 1,7 МДж/кг. Для пестицидів вони сягають 

117-365 МДж/кг [80]. Можна вважати, що залучення в землеробство 

відновлюваних органічних ресурсів – найраціональніший шлях економії 

невідновних їх видів. 

Енергетичні розрахунки виконано нами на моделі 10-пільної польової 

сівозміни в тривалому досліді, закладеному в 1961 р. на сірому лісовому ґрунті 
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в ДПДГ «Чабани». Для остаточних розрахунків взято останню V ротацію 

польової сівозміни (2001-2010 рр.). При цьому визначали енерговитрати і 

енергоємність та коефіцієнт енергетичної ефективності. Енергетичні витрати 

визначаються за вмістом енергії в основній господарсько-цінній продукції з 

урахуванням енерговитрат на виробництво промислових мінеральних і 

місцевих добрив  [80]. 

 Енерговитрати на вирощування сільськогосподарських культур зростають 

разом з підвищенням цін на мінеральні і органічні добрива. За середніх 

показників енергетичних витрат по сівозміні 10897 МДж/га за внесення добрив 

найвитратнішим виявилось вирощування буряків цукрових, де на контролі без 

добрив цей показник становив 7,8 тис. МДж/га, а за внесення доз добрив 

наближених до оптимальних за мінеральної системи удобрення він 

підвищувався в 2,3 раза, відновлюваної – в 2,8 раза, органо-мінеральної –  

в 3,7 раза, а органічної – в 2,9 раза. 

 За середніх доз мінеральних добрив найменш витратним виявилось 

вирощування кукурудзи на силос і пшениці озимої – близько 17-19 тис. МДж/га.  

В цілому по сівозміні найвищі енергетичні витрати визначено для мінеральної і 

органо-мінеральної системи удобрення, де за одинарної дози NPK 

енерговитрати становлять, відповідно, 142 і 158% по відношенню до контролю 

без добрив, за подвійної (наближеної до оптимальної) – 180 і 195%.  

З подальшим збільшенням на 1 дозу (N3P2K3) – 224% і N4P3K4 – на 263%. 

Найменшою енерговитратністю визначаються органічна система удобрення – за 

внесення 12 т/га гною – 117% і 24 т/га – 119%, що свідчить про енергетичну 

доцільність внесення оптимальних доз органічних добрив. Встановлено 

незначний розрив між дозами добрив за відновлюваної системи удобрення – 

всього у 5%, тоді як в інших з перевагою в них мінеральних добрив –  

на 30-40%. Отже, прийняті оптимальні дози за цих двох систем удобрення є 

найменш енерговитратними (табл. 8.12). 
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Таблиця 8.12 

Енерговитрати на вирощування сільськогосподарських культур в польовій сівозміні на сірому лісовому грунті  

за зростаючих доз добрив, 2000-2010 рр. 

У мегаджоулях на гектар 

Культура 
Без добрив 

(контроль) 

Система удобрення 

Мінеральна 
Відновлювана 

6 т/га + пп 

Органо-мінеральна 

12 т/га + NPK 

Органічна, 

доза гною ВРХ 

N1P1K1 N2P2K2 N3P2K3 N1P1K1 N1,5P1K1,5 N1P1K1 N2P2K2 N3P2K3 N4P3K4 1 2 

Горох 18348 21183 23587 25572 21502 22504 21188 23592 23853 27950 18388 18408 

Пшениця 

озима 
12396 15915 18967 21739 16233 17625 15922 18976 21755 24779 12424 12443 

Буряки 

цукррові 
7578 14695 21257 26865 18650 21593 22179 28716 34399 40633 15191 22310 

Кукурудза на 

силос 
7809 13398 18073 21926 13127 16106 13939 18507 22439 26674 8765 8969 

Ячмінь ярий 11302 14947 18205 21085 15272 16716 14944 18218 21090 24322 11218 11252 

Конюшина 11074 15112 18615 21494 15688 17633 15438 18910 22168 25059 11706 11748 

Пшениця 

озима 
12403 15272 17665 19656 15593 16593 15278 17668 17932 22041 12440 12453 

Буряки 

цукрові 
7487 14610 21333 26885 18680 21644 22128 28936 34800 41160 15126 22570 

Кукурудза на 

силос 
7995 13842 18764 22395 13685 16841 14355 19384 23237 27578 9412 10032 

Жито озиме 12582 16297 19557 22425 16638 18084 16314 19613 22478 25699 12624 12660 

X  10897 15527 19602 23004 14843 18534 17169 21252 24415 28590 12729 13019 

% 100 42 80 111 36 70 58 95 124 662 17 19 

Примітка. Одинарна доза мінеральних добрив – N1P1K1 – N33P30K34 кг/га сівозмінної площі. 1 доза гною ВРХ – 12 т/га сівозмінної 

площі. 

3
5
3
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Енергоємність врожаю за екстенсивного ведення сівозміни (без добрив) 

становила 63,8 тис. МДж/га, що відповідає середньому рівню врожаю 80-х 

років ХХ ст. У міру насичення сівозміни органічними і мінеральними 

добривами підвищується рівень врожаю, що спонукає до зростання і 

енергоємності. Сучасний економічно сприятливий рівень енергоємності 

знаходиться у межах 95-100 тис. МДж/га. Якраз цим критеріям відповідає 

урожайність, сформована за органічної (101,7 тис. МДж/га) і відновлюваної 

системи удобрення (102,2 тис. МДж/га). За оптимальної органо-мінеральної 

системи удобрення енергоємність врожаю підвищилась до 114,6 тис. МДж/га, 

адже тут середня продуктивність сівозміни досягала більше 6 т/га зернових 

одиниць, тоді як на решті вона була нижче цього показника (табл. 8.13). 

Енергоємність врожаю передбачає витрати сукупної енергії в гігаджоулях 

на гектар сівозмінної площі у вигляді невідновлюваних ресурсів пального і 

мастильних матеріалів. 

Подальше підвищення доз мінеральних добрив на фоні гною збільшило 

цей показник лише на 1-5 тис. МДж/га, що пов’язано з низьким приростом 

врожаю за перевитрат мінеральних добрив у 1,5-2 рази порівняно з 

оптимальною їх дозою. Характерно, що енергоємність врожаю за внесення 

наближених до оптимальних доз добрив по відношенню до контролю без 

добрив була однаковою, в 1,6 раза вищою, що пояснюється більшими 

витратами у формуванні урожайності сільськогосподарських культур (див. 

табл. 8.12). 

Коефіцієнт енергетичної ефективності, визначений як відношення 

кількості енергії одержаної в прирості основної продукції від добрив до 

енергетичних витрат на їх застосування, є заключним етапом енергетичної 

оцінки вирощеного врожаю. 

Відомо, що коефіцієнт менше 2 означає низьку енергетичну ефективність, 

а продукція, вироблена за низької урожайності – енергетично нерентабельна.  
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За значень коефіцієнта у межах 5-7 виробництво продукції рослинництва є 

ефективним і забезпечує високу окупність одиниці антропогенної енергії [32]. 

 Визначення коефіцієнта енергетичної ефективності за різних систем 

удобрення показує, що  у польовій сівозміні коефіцієнт до 4 одиниць одержано 

за потрійних і вищих доз NPK без гною та його фону в 12 т/га (табл. 8.14). 

Найвищий енергетично виправданий коефіцієнт одержано за органічної 

системи удобрення (24 т/га ріллі), де він становив 7,82, тоді як на контролі без 

добрив та за відновлюваної системи удобрення – 5,6-5,9. Коефіцієнт 

енергетичної ефективності за інших систем удобрення за помірних доз добрив 

досягав вище 5 одиниць, а високих до 4-х ( див. табл. 8.14). 

Отже, виходячи з критеріїв енергетичної ефективності, є всі підстави 

вважати, що оптимальні її показники склались за внесення помірних доз добрив 

і найвищим економічним ефектом визначились органічна і відновлювана 

системи удобрення. 

Енергетична ефективність продуктів біологічної переробки 

тваринницьких стоків. Накопичення критичної маси рідких і твердих 

тваринницьких відходів на великих свинокомплексах, економічна невигідність 

транспортування продуктів їх біологічної переробки на далекі відстані і 

необхідність внесення невисоких їх доз під сільськогосподарські культури, 

визначають і енергетичну ефективність їх застосування. Нашими 

дослідженнями визначено як економічну, так і енергетичну доцільність 

внесення твердої фракції гною у невисоких дозах у польовій сівозміні, що не 

перевищують під зернові культури 50 кг/га N, під просапні – 100 кг/га N. 

Визначено найменші енерговитрати при вирощуванні ячменю за 

мінімальної дози  ТФС (N50) – 2,9 ГДж/га, а за максимальної (N200 + К60) –  

21 ГДж/га, пшениці озимої, відповідно, 14,1 і 22,4 ГДж/га, сої – 11,6 ГДж/га і  

19,9 ГДж/га з підвищенням енерговитрат по цих культурах в 1,6-1,7 раза 

порівняно з помірною дозою добрив. 
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Таблиця 8.13 

Енергоємність  врожаю за зростаючих доз добрив в польовій сівозміні на сірому лісовому грунті,   

 ДПДГ «Чабани», 2000-2010 рр. 

У мегаджоулях на гектар 

Культура 
Без добрив 

(контроль) 

Система удобрення 

Мінеральна 
Відновлювана, 

6 т/га гною +пп 

Органо-мінеральна, 

12 т/га гною + NPK 

Органічна, 

доза гною ВРХ 

N1P1K1 N2P2K2 N3P3K3 N1P1K1 N1,5P1K2 N1P1K1 N2P2K2 N3P3K3 N4P4K4 1 2 

Горох 33080 49178 57846 53778 47586 50417 50770 59792 63684 56254 47940 55193 

Пшениця 

озима 
40821 54647 59585 59421 53001 55141 56952 62877 65017 60408 50368 57116 

Буряки цукр. 103730 131200 147600 138990 135710 141860 145960 160310 157850 148420 129150 142270 

Кукурудза на 

силос 
88150 129150 150470 152520 139810 150880 154160 170560 176300 178350 132430 141860 

Ячмінь 

ярий 
29446 52969 56259 61030 54121 59878 51818 61194 62675 60043 38658 51324 

Конюшина 68688 80352 88128 88452 88128 104004 90396 97200 109188 98496 88128 89424 

Пшениця 

озима 
43125 60079 64688 62548 59421 61231 62054 65675 66663 67815 55964 60408 

Буряки цукр. 96350 124230 153340 140630 138170 145960 141860 178350 190650 191470 123820 163590 

Кукурудза на 

силос 
96760 149650 182450 174250 165640 184910 173430 211150 213200 220170 162360 191060 

Жито 

озиме 
38045 55811 59498 59330 62180 68381 62180 79275 77934 71733 52626 64861 

X  63820 88727 101986 99095 94377 102266 98958 114638 118316 115316 88144 101711 

% до 

контролю 
100 139 160 155 148 160 155 180 185 181 138 

159 

Примітка. Одинарна доза мінеральних добрив – N1P1K1 – N33P30K34 кг/га сівозмінної площі. 1 доза гною ВРХ – 12 т/га сівозмінної площі. 

3
5
6
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Таблиця 8.14 

Визначення коефіцієнта енергетичної ефективності в польовій сівозміні за зростаючих доз добрив, 2000-2010 рр. 

Культура 
Без добрив 

(контроль) 

Система удобрення 

Мінеральна 
Відновлювана, 

6 т/га гною + пп 

Органо-мінеральна, 

12 т/га гною +NPK 

Органічна, 

доза гною ВРХ 

N1P1K1 N2P2K2 N3P3K3 N1P1K1 N1,5P1K2 N1P1K1 N2P2K2 N3P3K3 N4P4K4 1 2 

Горох 1,80 2,32 2,45 2,10 2,21 2,24 2,40 2,53 2,67 2,01 2,61 3,00 

Пшениця 

озима 
3,29 3,43 3,14 2,73 3,27 3,13 3,58 3,31 2,99 2,44 4,05 4,59 

Буряки 

цукрові 
13,69 8,93 6,94 5,17 7,28 6,57 6,58 5,58 4,59 3,65 8,50 6,38 

Кукурудза на 

силос 
11,29 9,64 8,33 6,96 10,65 9,37 11,06 9,22 7,86 6,69 15,11 15,82 

Ячмінь ярий 2,61 3,54 3,09 2,89 3,54 3,58 3,47 3,36 2,97 2,47 3,45 4,56 

Конюшина 6,20 5,32 4,73 4,12 5,62 5,90 5,86 5,14 4,93 3,93 7,53 7,61 

Пшениця 

озима 
3,48 3,93 3,66 3,18 3,81 3,69 4,06 3,72 3,72 3,08 4,50 4,85 

Буряки 

цукрові 
12,87 8,50 7,19 5,23 7,40 6,74 6,41 6,16 5,48 4,65 8,19 7,25 

Кукурудза на 

силос 
12,10 10,81 9,72 7,78 12,10 10,98 12,08 10,89 9,18 7,98 17,25 19,05 

Жито озиме 3,02 3,42 3,04 2,65 3,74 3,78 3,81 4,04 3,47 2,79 4,17 5,12, 

X  7,04 5,98 5,33 4,28 5,96 5,60 5,93 5,40 4,79 3,97 7,54 7,82 

% до 

контролю 
100 85 76 61 85 80 84 77 68 56 107 111 

Примітка. Одинарна доза мінеральних добрив – N1P1K1 – N33P30K34 кг/га сівозмінної площі. 1 доза гною ВРХ – 12 т/га сівозмінної площі. 

 3
5
7
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За внесення мінімальних доз під кукурудзу на силос і під люпин N100 і 

максимальної – N400 енергоємність підвищувалась в 1,97 і 1,86 раза. За внесення 

повного мінерального удобрення у дозі під зернові культури N50P45K60 і під 

просапні N100P90K120 енерговитрати в середньому становили, відповідно,  

17-18 ГДж/га і підвищувались до 25 ГДж/га під кукурудзою на силос.  

За внесення побічної продукції (соломи зернових) і сидератів 

енерговитратність під культурами сівозміни не перевищували 11-15 ГДж/га, що 

свідчить про їх енергетичну вигідність. Найменшу енергоємність врожаю 

визначено для культур зернової групи, де вона становила за мінімальних доз 

твердої фракції під ячменем 28 ГДж/га і пшеницею озимою 47 ГДж/га, а під 

кукурудзою на силос – 174 ГДж/га, що пов’язано з величиною її урожайності. 

З підвищенням доз добрив енергоємність збільшувалась на 7-11 %, як 

результат незначних приростів врожаю від високих доз добрив. Введення 

елементів біологізації також незначно вплинуло на підвищення цього 

показника. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності, як інтегрований показник 

енерговитрат, досягав оптимальних значень за внесення помірних доз твердої 

фракції (N50 і N100). Під ячменем він перевищував 2,16 одиниць, під люпином – 

5,90 одиниць, пшеницею озимою – 3,36 одиниці, соєю – 2,48 одиниць і 

кукурудзою на силос – 13,4 одиниці, що вказує на енергетичну вигідність 

внесення зазначених доз під культури сівозміни. З підвищенням доз твердої 

фракції він закономірно знижувався.  

Кее аналогу (повна доза NPK) поступався середнім дозам, внесеним з 

твердою фракцією і побічною продукцією рослин та сидератами. 

Отже, економічний і енергетичний ефект за застосування помірних доз 

продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків великого 

свинокомплексу співпадають і вказують на незначні енергетичні витрати за 

внесення побічної продукції рослинництва і сидератів (табл. Ж.2). 
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Енергетична ефективність рідкого гною свинокомплексу з відгодівлі  

до 5 тис. голів свиней за рік. Енергетична ефективність вирощування 

сільськогосподарських культур на чорноземі типовому за внесення рідкого 

гною свинокомплексу на 5 тис. голів за рік залежала від навантажень його на 

одиницю площі і особливостей культури. За ступенем енерговитратності 

найменші показники визначено для соняшника, де вона становила за внесення 

РГ N200 не більше 6,7 ГДж/га, кукурудзи на зерно – 7,0 ГДж/га, буряків 

цукрових – 8,1 ГДж/га, вико-вівса – 11,3 ГДж/га, ячменю – 11,7 ГДж/га і жита 

озимого – 12,9 ГДж/га. За внесення, як аналогу, повної дози мінеральних 

добрив (N100P60K80) енерговитрати підвищувались до 16-23 ГДж/га, або ж були 

майже удвічі вищими порівняно з дозою рідкого гною  N200. Енерговитрати і 

енергоємність культур, що вирощували, з підвищенням дози від N200 до  N300 не 

знижувались, адже в цьому діапазоні відмічено зростання приросту їх врожаю. 

Високий потенціал родючості та агрономічний ефект від дії рідкого гною 

забезпечило в сівозміні і високі показники коефіцієнта енергетичної 

ефективності, який виявився найвищим за вирощування вико-вівса, буряків 

цукрових, кукурудзи на зерно, де він становив 10-12 одиниць, за вирощування 

пшениці озимої і соняшника він був у межах 4 одиниць, і найменшим під 

ячменем – 3,3 одиниці (табл. Ж.3). 

Найменший коефіцієнт енергетичної ефективності визначено для 

мінеральних добрив, де він знижувався під ячменем до 1,87, а під іншими 

культурами майже удвічі порівняно з середньою дозою рідкого гною N200.     

Енергетична ефективність застосування органо-мінеральних біоактивних 

добрив. Виробництво і застосування органо-мінеральних добрив під просапні і 

зернові культури має помітні енергетичні переваги порівняно з традиційними 

органічними і мінеральними добривами. 

Енергетичну ефективність за внесення ОМБД визначено для культур 

короткоротаційної польової сівозміни, закладеної на сірому лісовому грунті в 

ДПДГ «Чабани» в 2001-2010 рр. 
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За вирощування кукурудзи на силос в 2001-2003 рр. енерговитрати на 

контролі без добрив становили 8,3 ГДж/га. За внесення врозкид ОМБД, 

виготовлених на основі перехідного торфу, низинного торфу і бурого вугілля, 

енерговитрати не перевищували 10,6 ГДж/га, що свідчить про рівнозначність і 

рівномірність наповнювачів як органічного, так і мінерального походження. 

Характерне підвищення енерговитрат за внесення підстилкового гною на 23%, 

а еквівалента мінеральних добрив 2 т/га ОМБД (N80P60K60) – в 1,7 раза. 

Під пшеницею озимою цей показник за внесення ОМБД зменшувався у 

межах 13,7 ГДж/га, а за внесення N60P60K60 (екв. 1 т/га ОМБД) в середньому за 

2002-2003 рр. він підвищився майже у 1,5 раза. 

За зростаючих доз ОМБД від 1 до 2 і 3 т/га енерговитрати залишились у 

межах 9,8-10,6 ГДж/га, а за внесення NPK еквівалентно 1; 2 і 3 т/га ОМБД 

підвищились порівняно з одинарною їх дозою (17,9 ГДж/га), відповідно,  

на 31 і 58%. Найменше понесено енерговитрат за локального внесення ОМБД 

БВ у дозі 0,5 т/га – 9,4 ГДж/га. 

В польовому досліді на сірому лісовому грунті з кукурудзою на силос, 

проведеному в 2008-2010 рр. з ОМБД, виготовлених на основі пташиного 

посліду, торфу низинного, сорбентів з додаванням біоти і мінеральних добрив 

енерговитрати становили близько 10 ГДж/га. З додатковим внесенням N60 під 

кукурудзу з дозою 1 т/га врозкид і 0,5 т/га локально енерговитрати зростали до 

16 ГДж/га, що вирівнювалось з дозою N60P60K60. Як і в попередньому досліді з 

кукурудзою, найменш енерговитратним виявилось рядкове внесення ОМБД у 

кількості 0,4 т/га. Найменшу енергоємність врожаю визначено за вирощування 

пшениці озимої, де вона за розкидного внесення добрив становила                    

65-70 ГДж/га, за локального – 62-67 ГДж/га, і рядкового – 36,7 ГДж/га. Під 

кукурудзою на силос за всі роки досліджень енергоємність врожаю була 

високою і коливалась по роках у межах 150-190 ГДж/га, в залежності від рівня 

сформованого врожаю. 
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За застосування ОМБД, виготовлених на різній органічній основі, 

відмічено досить високий коефіцієнт енергетичної ефективності за вирощування 

кукурудзи на силос, де він становив у різні роки 15-17 одиниць, а за внесення 

еквівалентних доз NPK був у межах 8-12 одиниць, підстилкового гною – у межах 

9-13 одиниць, що свідчить про енергетичну перевагу застосування ОМБД 

порівняно з традиційними видами добрив (табл. Ж.4, табл. Ж.5). 

Таким чином, застосування нового покоління органо-мінеральних 

біоактивних добрив забезпечує високий як економічний, так і енергетичний 

ефект за вирощування сільськогосподарських культур у польових сівозмінах. 

  

Висновки до розділу 8 

 

1. Економічна і енергетична ефективність є загальною оцінкою 

агрохімічних заходів. Визначено, що за останнє десятиліття ціни на добрива 

заводського виробництва підвищились на порядок, а вартість органічних добрив 

у 3-5 разів. Проте, узгоджуючись з політикою цін на основну продукцію, 

застосування добрив у помірних дозах залишається економічно вигідним. 

2. За одержання оптимальних показників у формуванні урожайності в 

польовій 10-пільній сівозміні на завершення V ротації визначено найменший 

рівень собівартості за відновлюваної (6 т/га гною ВРХ + 7 т/га побічної 

продукції + N49P30K54) і органічної (12 т/га гною ВРХ) систем удобрення з 

приростом по сівозміні до 115% до контролю, тоді як за органо-мінеральної   

(12 т/га гною ВРХ + N66P60K68) – до 130%. Залишається помітна перевага за 

відновлюваної системи удобрення у формуванні прибутку, де він перевищував 

9 тис. грн/га, тоді як за інших систем удобрення він був на рівні 7-8 тис. грн/га, 

а також найвищий рівень рентабельності, де він становив 68%, за органічної – 

65%, органо-мінеральної – 44%. 

3. За підвищення доз мінеральних добрив вище оптимального рівня 

загальна собівартість продукції у порівнянні з наступною дозою, збільшеною на 
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1 інтервал за відновлюваної системи удобрення зростала на 1%, за органічної на 

10% і органо-мінеральною системою удобрення 7%, а на 2 інтервали (N99P90K102+ 

12 т/га гною) – на 39%. Прибуток за середніх значень на контролі без добрив 

становив 7484 грн/га при внесенні помірних доз мінеральних добрив за 

відновлюваної системи удобрення він був вище від контролю на 21%, за органо-

мінеральної (помірної) (194 кг/га NPK) нижче від нього на 5%, за наступного 

інтервалу (261 кг/га NPK) дози мінеральних добрив – на 18%, високої їх дози 

(352 кг/га NPK + 12 т/га гною ВРХ) – на 79% нижче від контролю без добрив. 

Внесення оптимальної дози підстилкового гною (24 т/га сівозмінної площі) – 

виявилось на 10% нижче від половинної його дози (12 т/га). 

4. Рівень рентабельності в 10-пільній сівозміні при підвищенні доз NPK за 

відновлюваної системи удобрення залишався на одному рівні – 68%, за органо-

мінеральної він поступово знижувався від 56% за одинарної дози N1P1K1, 

відповідно знижуючись за кожним інтервалом до 44; 34 і 10%. За показником 

рентабельності прийняті оптимальні дози добрив (N2P2K2) виявилась на 

другому місці після одинарних доз NPK, що пов’язано з ціновою політикою на 

мінеральні добрива. 

5. При застосуванні продуктів біологічної переробки тваринницьких 

стоків за прибутковістю і рентабельністю економічно доцільним виявилось 

внесення твердої фракції свиней у дозі, що не перевищує N75 (20 т/га), 

забезпечивши приріст до контролю без добрив 73%, додавання калійних добрив 

у дозі К90 знизило цей показник до попередньої дози без калію на 14%, а 

поступове підвищення доз ТФС на N75 знижувало прибуток відносно до 

контролю без добрив до 112; 19 і (-10)%. Відповідним чином рівень 

рентабельності, що становив за внесення ТФС у дозі N75 знижувався від 101%, 

за доповнення калієм – до 75%, а за підвищення доз твердої фракції від N150 до 

N300 він послідовно знизився від 39 до 10 і (-40)%. За внесення ТФС разом з 

соломою і сидератами економічні показники були нижчими, але екологічно 

доцільнішими від внесення однієї дози твердої фракції свиней. 
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6. Застосування рідкого гною свиней свинокомплексу з відгодівлі  

5 тис. голів за рік за собівартості продукції 6 культур у ланці кормової 

сівозміни найвигіднішим виявилось внесення низьких його доз (N100-200) за 

прибутковістю і рентабельністю – підвищених його доз (N300-400), поступаючись 

за рентабельністю мінеральній системі удобрення, що становила тут 73%, тоді 

як за внесення рідкого гною вони перевищували 200-300%. 

7. За внесення ОМБД доведено економічну рівнозначність органічних і 

мінеральних наповнювачів і різних видів сорбентів (сапоніт, цеоліт) та 

вигідністю їх внесення у дозах, що становили 2 т/га у нативному вигляді. 

Найперспективнішим визначено локальне (0,4-1,0 т/га) і рядкове (0,1-0,3 т/га) 

внесення гранульованих ОМБД, що забезпечує найвищі показники прибутку і 

рентабельності їх застосування. 

8. Енергетичну ефективність визначено за енерговитратами, 

енергоємністю і за коефіцієнтом енергетичної ефективності. В 10-пільній 

польовій сівозміні енергоємність підвищувалась згідно понесених витрат на 

засоби хімізації і росту урожайності. За оптимальних доз добрив у 

відновлюваній і органічній системах удобрення вона становила 160% до 

контролю з рівнем 63,8 тис. Мдж/га. При помірних і підвищених дозах NPK за 

органо-мінеральної системи  енергоємность була вищою на 20-25% порівняно з 

біологізованими системами удобрення. 

9. Енерговитратна частина досліду визначається за вмістом енергії в 

продукції з урахуванням витрат, понесених на виробництво добрив. 

Найекономічнішою у цьому плані виявилась органічна система удобрення, де 

вони склали 17-19% до контролю без добрив і становили 109 тис. МДж/га, за 

відновлюваної системи (оптимальні дози NPK) – 70%, а за підвищених і 

високих доз NPK за органо-мінеральної системи удобрення зростали порівняно 

з контролем без добрив на 124 і 162%. 

10. Коефіцієнт енергетичної ефективності за значення менше 2 означає 

низький його рівень. За оптимальних рівнем удобрення він становив за 
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органічної системи удобрення 7,82, відновлюваної – 8,0, органо-мінеральної – 

5,4, а на високих дозах NPK – 3,9. Найвищий рівень енергетичної ефективності 

досягнуто за вирощування буряків цукрових і кукурудзи на силос – де його 

значення перевищувало 10 од. 

11. Визначено енергетичну доцільність застосування продуктів 

біологічної переробки тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита» та 

рідкого гною в ПСП «Діар». Найнижчий рівень енерговитрат і найвищий 

коефіцієнт енергетичної ефективності визначено за внесення помірних доз 

добрив. За високих – енерговитратність застосування стоків і продуктів їх 

переробки підвищувалась в 1,6-2 рази. 

12. Найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності визначено за 

застосування 2 т/га органо-мінеральних біоактивних добрив, а найнижчу 

енерговитратність за локального і рядкового внесення ОМБД у дозах 

відповідно 0,1 і 0,1-0,3 т/га. 

Результати досліджень за розділом 8 наведено у працях [7, 119, 125, 134, 

139, 141, 193, 300]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та намічено 

шляхи вирішення фундаментальних і прикладних завдань, що стосуються 

оптимізації мінерального живлення рослин за традиційного і альтернативного 

ведення землеробства в зонах Полісся і Лісостепу. На основі одержаних 

результатів в тривалих польових дослідах визначено можливість простого та 

розширеного відтворення родючості основних типів ґрунтів за систематичного 

навантаження сівозмінної площі традиційними і альтернативними засобами 

хімізації та встановлено їх параметри, що несуть загрозу хімічного забруднення 

навколишнього природного середовища. 

1. Тривале, упродовж 25-50 років окультурення ґрунтів Полісся і Лісостепу 

на моделях стаціонарних дослідів, визначило пріоритетність у формуванні їх 

родючості, фізико-хімічних показників, перш за все, за сумою увібраних основ, 

де переважають катіони кальцію та магнію, збереження і відтворення яких в 

ґрунтовому вбирному комплексі має вирішальне значення в процесах 

ґрунтоутворення.  

Установлено, що застосування на сірому лісовому ґрунті упродовж  

5 ротацій польової 10-пільної сівозміни у дозі 4 т/га дефекату (за 1,5 

гідролітичною кислотністю, двічі за ротацію) за мінеральної, органічної та 

органо-мінеральної систем удобрення  стабілізувало кислотно-лужний баланс 

ґрунту і забезпечило вміст суми увібраних основ у ґрунтово-вбирному 

комплексі: за внесення N33Р30К34 – 9,8 мг-екв/100 г ґрунту, 12 т/га гною –  

10,2 мг-екв/100 г ґрунту, N33Р30К34 + 12 т/га гною –  10,1 мг-екв/100 г ґрунту, зі 

збільшенням до вихідного показника – відповідно на 2,2-2,5 мг-екв/100 г ґрунту. 

Підвищення доз мінеральних добрив на 1 га сівозміни до N132Р90К136 + 12 т/га 

гною призвело до зміщення реакції ґрунтового розчину до значень сильнокислої 

(рНсол. – 4,69). 

2. Поєднане внесення вапнуючих матеріалів і добрив у 10-ти пільній зерно-

буряковій сівозміні на сірому лісовому ґрунті за п’ять її ротацій формувало 
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розширене відтворення вмісту гумусу зі зростанням до вихідного показника       

(1,45%): за мінеральної системи удобрення (N66P60K68) – на 0,09%, за органічної 

(24 т/га гною) – на 0,25%, за відновлюваної (N33Р30К34 + 12 т/га гною та N33Р30К34 

+ 6 т/га гною + пп) – на 0,15%. Найвищі показники на кінець п’ятої ротації 

визначено за органічної системи (24 т гною на 1 га сівозміни) – 1,88%. За 

органо-мінеральної та органічної систем удобрення формувався фульватно-

гуматний тип гумусу зі співвідношенням Сгк:Сфк = 1,8–2,0. Новоутворення 

лабільних форм органічної речовини за помірних доз добрив наближались до 

природних значень і становили 0,179-0,195%, на вищих фонах їх вміст був в 1,2-

1,7 раза більше – 0,215-0,337%. Визначено, що розширеного відтворення 

родючості сірого лісового ґрунту за показниками вмісту гумусу досягнуто 

починаючи з 30-річного використання агрогрунтів за систематичного 

застосування помірних доз органічних і мінеральних добрив. 

3. Установлено, що за традиційної органо-мінеральної (12 т/га гною + 

N66Р60К68) та органічної (24 т/га гною) систем удобрення у поєднанні з 

вапнуванням покращились умови поживного режиму сірого лісового ґрунту з 

підвищенням біологічної активності ґрунту, порівняно з контролем без добрив, у 

2,1 раза. Вміст гідролізованого азоту у ґрунті визначено максимальним на кінець 

І ротації 86-104 мг/кг ґрунту, у ІІ– IV ротаціях його вміст зменшився на 36-38%, 

у V ротації – підвищився лише до 81% порівняно з І ротацією. Зменшення 

гідролізованої фракції азоту на фоні зростання вмісту гумусу у ґрунті свідчить 

про спрямованість трансформаційних процесів у бік гуміфікації.  

За органо-мінеральної (12 т/га гною + N66Р60К68) та органічної (24 т/га гною) 

систем удобрення за п’ять ротацій сівозміни на сірому лісовому ґрунті вміст 

валового фосфору підвищився від 620 до 1040 мг/кг, а за високих доз добрив  

(12 т/га гною + N132Р90К136) – до 1120 мг/кг ґрунту. Визначено підвищення усіх 

фракцій фосфатів: водорозчинної – з 2 до 55-65 мг/кг, рухомої – з 53 до 203 мг/кг, 

органічної – на 10%; вміст нерозчинних фосфатів зменшився з 198 до 80 мг/кг 

ґрунту. 
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Найвищий вміст рухомого калію на кінець V ротації визначено за органо-

мінеральної (12 т/га гною + N66Р60К68) та органічної (24 т/га гною) систем 

удобрення, що супроводжувалось підвищенням рівня забезпеченості ґрунту 

калієм з вихідного низького (41 мг/кг) до середнього (94-106 мг/кг ґрунту).  

За відновлюваної системи удобрення (6 т/га гною + N66Р30К51 + пп) 

визначено позитивний вплив побічної продукції на накопичення рухомого 

калію в орному (0-20 см) шарі ґрунту, де його вміст був рівнозначним подвійній 

дозі калію за мінеральної системи удобрення (N99Р60К102) – 90 мг/кг ґрунту. 

4. Установлено, що застосування упродовж 25 років на дерново-

підзолистому ґрунті низьких доз твердої фракції стоків (ТФС) СВАТ 

«Агрокомбінат Калита» та їх комбінацій з соломою і сидератами формувало 

розширене відтворення родючості ґрунту. Найкращих параметрів родючості 

досягнуто за внесення ТФС N75 де вміст гумусу – становив 1,17% зі зростанням 

до контролю без добрив на 0,28%. За дози ТФС N75 вміст рухомого фосфору у 

ґрунті підвищився до контролю без добрив в 1,4 раза, а за дози ТФС   N300 – у 

3,2 раза, що спричинило зафосфачування ґрунту. Вміст рухомого калію у ґрунті 

за доз ТФС N100-200 залишався низьким (70-75 мг/кг), що потребувало 

додаткового внесення калійних добрив у дозі К60-120.  

Застосування надлишкового активного мулу (НАМ) на дерново-

підзолистому ґрунті підкислювало реакцію гуртового розчину і потребувало 

внесення вапна з розрахунку 6 т/га сівозміни для стабілізації його родючості. За 

удобрення ґрунту стоками свиней доза їх внесення не має перевищувати в 

розрахунку на азот 200-225 кг/га. За дози N400 і вище визначено різке підвищення 

кислотності ґрунту, зменшення суми увібраних основ у 1,9 раза, збільшення 

вмісту рухомих фосфатів у 25 разів до природного фону та забруднення 

підґрунтових вод нітратами. За високих навантажень стоками (N400) вимивання 

азоту нітратів у товщу ґрунту до 500 см збільшилось порівняно з контролем без 

добрив у 14,6 разів: на контролі без добрив – 102 кг/га, за дози надлишкового 

активного мулу N225 – 657, дози N675 – 1488 кг/га. 
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Інтенсивність балансу азоту у польовій сівозміні за високих доз стоків 

становив 100-210 %, фосфору за помірних їх доз (N75-150) – 173 %, на високих 

фонах (N450-900) досягає – 616 %, а калію – не більше – 70 %. 

За інтенсивних навантажень стоками визначено пригнічення розвитку 

ґрунтової біоти, зокрема, актиноміцетів і амоніфікаторів з наступним 

біоспалахом у міру мінералізації органічної речовини нітрифікаторів, особливо 

денітрифікаторів – у 13 разів, фосфатмобілізівної мікрофлори у 4 рази, які 

помітно впливали на процеси нітратного забруднення і зафосфачування ґрунту. 

5. У виробничих сівозмінах СВАТ «Агрокомбінат «Калита» з 

утилізованими стоками вносили до 700 кг/га загального азоту, що у 5 разів 

більше від нормативного навантаження. Середній вміст азоту нітратів на 

початку 90-х рр. ХХ ст. в криницях с. Калита становив – 644 мг/л. За час 

бездіяльності свинокомплексу вміст N-NО3 знизився до нормативних 

показників. 

 За час інтенсивного внесення стоків на землях агрокомбінату 

зафосфачування ґрунтового покриву виявилось у 25 разів вищим від 

природного фону. Вміст фосфору у поверхневих водах досягав 0,32 за 

безпечного нормативу 0,05 мг/л. 

Вміст калію у питній воді криниць с. Калита коливався від 1-8 до 

500-800 мг/л, у ставках – 10-185 мг/л води, що вказує на локальність забруднення. 

6. У чорноземі типовому малогумусному найвищих показників родючості 

досягнуто за внесення рідкого гною свиней (Рг) у дозі N300, де його вміст у 

ґрунті на кінець ІІ ротації досягав – 4,12% з перевищенням контролю без 

добрив на 0,46%. Високі дози гною підвищувала нітрифікаційну активність 

ґрунту і збільшили у 2,9-4,0 рази чисельність фосформобілізівної мікрофлори. 

За високих навантажень рідким гноєм свиней вміст рухомого фосфору на 

кінець ІІ ротації відповідав середньому рівню – 170-178 мг/кг з перевищенням 

контролю без добрив на 45-53 мг/кг ґрунту; рухомого калію – середньому 

рівню – 152-159 мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 47-54 мг/кг 



369 

 

 

ґрунту, залишаючи вміст поживних речовин на рівні середньої забезпеченості 

незалежно від доз добрив. Застосування помірних доз рідкого гною свиней N200-

300 на чорноземі з високою буферністю і насиченням сівозміни однорічними і 

багаторічними травами є агрономічно доцільним і екологічно безпечним і 

таким, що забезпечує високий фон природної і ефективної його родючості. 

Найстабільніший розвиток ґрунтової мікрофлори на чорноземі типовому 

визначено за поєднання рідкого гною N200 та соломи пшениці озимої. За дози Рг 

N400 кількість нітрифікуючи бактерій була удвічі вищою від контролю без 

добрив і на 27% від дози Рг N300. 

7. У збереженні природної родючості сірого лісового ґрунту та чорнозему 

типового визначено ефективним застосування нових видів органо-мінеральних 

біоактивних добрив (авторська розробка). Найвищих показників родючості 

сірого лісового ґрунту досягнуто за дози ОМБД екобіом НТц (низиний торф, 

цеоліт) у 3 т/га та ОМБД екобіом ПТс (перехідний торф, сапоніт) у 2 т/га: вміст 

гумусу – 1,24%, рухомого фосфору – 155-173 мг/кг грунту, калію – 68-70 мг/кг 

ґрунту за показників на контролі без добрив – відповідно 1,14%, 125 та 61 мг/кг 

ґрунту. На чорноземі типовому найефективнішим визначено ОМБД екобіом 

БВц (буре вугілля, цеоліт) у дозі 3 т/га: вміст гумусу – 3,88%, рухомого 

фосфору – 171 мг/кг ґрунту, калію – 113 мг/кг ґрунту за показників на контролі 

без добрив – відповідно 3,40%, 124 та 88 мг/кг ґрунту. Органо-мінеральні 

біоактивні добрива екобіом, збагачені агрономічно цінними мікроорганізмами, 

сприяли підвищенню біологічної активності ґрунту, що поліпшувало його 

поживний режим.  

8. Продуктивність польової 10-пільної сівозміни на контролі без добрив 

на завершення V ротації становила 3,79 т/га зернових одиниць з приростом за 

внесення добрив у І ротації – на 0,78-2,40 т/га з.о., ІІ ротації – на 1,08-3,18 т/га 

з.о., з ІІІ ротації – на 1,39-3,64 т/га з.о. Найвищих показників продуктивності на 

завершення 5 ротації досягнуто за внесення на 1 га сівозміни 12 т/га гною + 

N66Р60К66 – 6,16 т/га з.о. Подальше підвищення дози мінеральних добрив до 
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N99Р60К100 на фоні 12 т/га гною знизило окупність 1 кг NРК приростом врожаю 

на 14%, підвищивши продуктивність сівозміни лише на 2%. За відновлюваної 

(6 т/га гною + N49Р30К51 + пп) і органічної (24 т/га гною) систем удобрення 

продуктивність сівозміни становила відповідно – 5,58 і 5,49 т/га з.о. За 

відсутності гною відновлювана система удобрення може бути ефективною 

альтернативою традиційній органо-мінеральній системі удобрення. 

9. Установлено, що за 1996-2003 рр. на дерново-підзолистому ґрунті 

застосування твердої фракції тваринницьких стоків (ТФС) у дозі N75 

забезпечило продуктивність сівозміни – 4,10 за дози N75 + К90 – 4,57 т/га з.о. з 

перевищенням контролю без добрив удвічі. За внесення надлишкового 

активного мулу (НАМ) найвищої продуктивності сівозміни досягнуто за дози 

N225 – 5,65т/га з.о. з перевищенням контролю без добрив на 2,56 т/га з.о. За 

внесення осадів вертикальних відстійників найвищої окупності 1 т приросту 

врожаю (30,8 кг/т) одержано за дози ОВВ N75-150 з продуктивністю 5,14 т/га з.о. 

Подальше зростання доз внесення продуктів біологічної переробки 

тваринницьких стоків знижувало окупність одиниці добрив у 4-5 разів і 

створювало екологічну напругу у навколишньому природному середовищі. 

10. На чорноземі типовому найвищих показників продуктивності 

сівозміни досягнуто за внесення рідкого гною свиней (Рг) у дозі N200-300 за 

насичення сівозміни багаторічними і однорічними травами, відповідно, – 8,52-

8,89 т/га з.о. Рівнозначно високоефективним визначено внесення підстилкового 

гною ВРХ (N100) та твердої фракції рідкого гною свиней (N100), за яких 

продуктивність сівозміни становила 8,66 та 8,73 т/га з.о.  

Визначено доцільність вирощування на зелену масу поукісних посівів, 

продуктивність яких була на 25 % вищою порівняно із зерновою групою у 

сівозміні. Дія рідкого гною і рідкої фракції поступалась дії підстилкового гною 

до 40% за внесення добрив в еквівалентних дозах (N100). Мінеральна система 

удобрення поступалась за продуктивністю систематичному внесенню рідкого 

гною у дозі N300 до 14 %. 
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11. Доведено, що застосування органо-мінеральних біоактивних добрив 

на сірому лісовому ґрунті і чорноземі типовому в короткотривалих дослідах і в 

сівозміні забезпечували формування продуктивності від 4,4 до 7,6 т/га зернових 

одиниць. Зокрема, на сірому лісовому ґрунті урожайність зеленої маси 

кукурудзи підвищилась до 25 т/га, зерна пшениці озимої – до 2,3 т/га, на 

чорноземі зерна пшениці озимої – 2,3 т/га, насіння соняшника – 1,1 т/га, буряків 

цукрових – 20,1 т/га. Визначено рівнозначність, за впливом на урожайність, 

різних органічних наповнювачів – підстилкового гною, пташиного посліду, 

бурого вугілля, торфу перехідного і низинного, озерних сапропелів, а також 

ідентичність дії сорбентів – вермикуліту і перліту, та іонообмінників цеоліту і 

сапоніту. Встановлено високу ефективність ОМБД за локального і рядкового їх 

внесення у дозах 0,1-0,3 т/га, що не поступалась розкидному удобренню 

мінеральних добрив у дозах N60P60K60.  

12. Установлено, що застосування органічних, мінеральних та органо-

мінеральних біоактивних добрив у оптимальних дозах підвищувало якісні 

показники основної продукції. Зокрема за оптимального удобрення на сірому 

лісовому ґрунті, порівняно з контролем без добрив, збір білка в зерні пшениці 

озимої збільшувався на 80%, збір цукру – до 49%. На чорноземі типовому – за 

застосування рідкого гною збір цукру становив 7,36 т/га, на контролі без 

добрив – 1,71 т/га. За внесення тваринницьких стоків СВАТ «Агрокомбінат 

«Калита» вміст протеїну в зеленій масі вико-вівса підвищився в 1,5 раза. За 

органічної системи удобрення якість продукції визначалась на рівні помірних 

доз як органічних, так і мінеральних добрив та за їх поєднання. 

13. Найвищої економічної ефективності застосування добрив у 10-пільній 

польовій сівозміні на сірому лісовому ґрунті отримано за органічної (24 т/га) та 

відновлювальної (6 т/га гною + N49Р30К51 + побічна продукція) систем 

удобрення: чистий прибуток – 8206 і 9051 грн/га, рентабельність – 65% і 68%.  

 



372 

 

 

 

За помірної органо-мінеральної (N66Р60К60 + 12 т/га гною) системи удобрення 

чистий прибуток зменшився до 7076 грн/га, за рентабельності – 65% за 

показників на контролі без добрив – відповідно 7484 грн/га та 102%.  

На дерново-підзолистому ґрунті доведено економічну доцільність 

застосування невисоких доз продуктів біологічної переробки тваринницьких 

стоків СВАТ «Агрокомбінат «Калита» (N50-100): чистий прибуток – 7057 грн/га, 

рентабельність – 68%, за показників на контролі без добрив – відповідно 

4071 грн/га та 67%. Застосування підвищених і високих доз N300-400 продуктів 

біологічної переробки тваринницьких стоків визначено збитковим і 

нерентабельним. 

На чорноземі типовому високоефективним заходом встановлено 

застосування рідкого гною у дозах N200-300: рентабельність – 182-248%, 

зменшення собівартості продукції до контролю без добрив більше ніж удвічі.  

За застосування органо-мінеральних біоактивних добрив найвищий 

економічний ефект у польових дослідах в зонах Полісся і Лісостепу одержано 

за дози їх внесення 2-3 т/га: прибуток – 13343-14370 грн/га, рентабельність –  

107-118% на контролі без добрив – відповідно 8626 грн/га та 115%. 

14. У польовій 10-пільній сівозміні на сірому лісовому ґрунті 

максимального коефіцієнта енергетичної ефективності агротехнологій 

досягнуто за органічної (12 т/га гною) системи удобрення – 7,54 за показника  

на контролі без добрив 7,04.  Відновлювальна (6 т/га гною + N49Р30К51 + побічна 

продукція) та органо-мінеральна (N66P60K68 + 12 т/га гною) систем удобрення 

коефіцієнт енергетичної ефективності по відношенню до контролю без добрив 

зменшився на 15% та 16%, за абсолютного показника Кее – 5,96 та 5,93. 

Енергетично ефективним на дерново-підзолистому ґрунті визначено 

внесення продуктів біологічної переробки в дозі (N75), на чорноземі типовому – 

застосування рідкого гною у дозах N200-300. 
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15. Для підприємств зони Лісостепу рослинницько-тваринницького 

напряму господарювання: 

  – на сірих лісових ґрунтах зі спеціалізацією ВРХ рекомендовано вносити 

підстилковий гній поєднано з помірними дозами мінеральних добрив (N66Р60К66 

+ 12 т гною на 1 га сівозміни) – продуктивність сівозміни 6,16 т/га з.о.;  

– на чорноземах типових зі спеціалізацію свинарство з відгодівлі до 5 тис. 

голів за рік рекомендовано застосовувати рідкий гній у сівозмінах насичених 

багаторічними і однорічними травами у дозах N200-300 та продукти його 

механічної переробки (тверду фракцію рідкого гною свиней) у дозі N100 – 

продуктивність сівозміни – 8,52-8,89 та 8,73 т/га з.о. 

Для підприємств зони Лісостепу рослинницько-тваринницького напряму 

з вираженим дефіцитом органічних добрив рекомендовано застосовувати нові 

органо-мінеральні біоактивні добрива (ОМБД) у дозі 2-3 т/га з продуктивністю 

до 7,2 т/га з.о. Для виробництва ОМБД визначено рівнозначну ефективність 

різних органічних наповнювачів – підстилкового гною, пташиного посліду, 

бурого вугілля, торфу перехідного і низинного, озерних сапропелів, а також 

ідентичність дії сорбентів – вермикуліту і перліту, та іонообмінників – цеоліту і 

сапоніту із обов’язковим додаванням агрономічно цінних основних еколого-

трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів – біоти.  

Для підприємств зони Лісостепу рослинницького напряму 

господарювання на сірих лісових ґрунтах рекомендовано відновлювану систему 

удобрення (6 т/га гною + N49Р30К51 + пп) із залученням у біологічний кругообіг 

побічної продукції рослинництва (соломи, стебел, гички) і стимуляторів росту – 

продуктивність сівозміни 6,72 т/га з.о. 

Для великих індустріальних підприємств зони Полісся з відгодівлі 70-108 

тис. голів свиней за рік на дерново-підзолистих ґрунтах рекомендовано 

застосувати тверду фракцію тваринницьких стоків у дозі N50-100  в поєднанні із 

соломою зернових культур, сидератів, а також калійних добрив для зернових 

К60 і просапних культур К120, або надлишковий активний мул у дозах N150-300: 



374 

 

 

продуктивність сівозміни – відповідно до 5,0 т/га з.о. Для запобігання хімічного 

забруднення навколишнього природного середовища не допускати 

перевищення встановлених оптимальних доз внесення продуктів переробки 

рідкого гною. 
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Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

 

1. Дегодюк С.Е., Чернишенко І.І., Блохіна Т.С. Донні осади – резерв 

органічної речовини для потреб землеробства. Збірник наукових праць 

Інституту землеробства УААН. 1997. Вип.1. С. 115-117 (аналіз підходів до 

проблеми, проведення польових досліджень, підготовка та написання статті). 

2.  Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Стан та перспективи використання 

мінеральних добрив на Україні. Збірник наукових праць Інституту 

землеробства УААН. 1997. Вип. 2. С. 3-7 (аналіз і обґрунтування положень, 

збір та узагальнення експериментальних даних, підготовка висновків та 

написання статті). 

3. Ефективність використання у польовому землеробстві природного 

сорбенту – спученого перліту та нових добрив на його основі / Е.Г. Дегодюк,  

С.Е. Дегодюк, О.І. Предко, Л.І. Никифоренко, О.І. Вітвіцька, М.І. Дудар. 

Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 1998. Вип. 1. С. 66-75 

(участь у проведенні польових досліджень, статистична обробка, отримання 

та узагальнення експериментального матеріалу, написання статті). 

4. Дегодюк Е.Г., Предко О.І., Дегодюк С.Е. Аспекти підвищення 

родючості ґрунту та продуктивності польових культур при застосуванні добрив 

запрограмованої дії. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 

1999. Вип. 1-2. С. 50-53 (теоретичне обґрунтування проблеми, участь у 

проведенні досліджень, отримання та узагальнення експериментального 

матеріалу, підготовка висновків, написання статті). 

5. Дегодюк С.Е., Чернишенко І.І. Вплив тривалого систематичного 

внесення добрив на трансформацію гумусу у дерново-підзолистому супіщаному 

ґрунті. Вісник Харківського державного аграрного університету. 2001. Вип. 4.  
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С. 19-24 (аналіз підходів до проблеми, отримання експериментальних даних та їх 

аналіз, підготовка висновків та написання статті). 

6. Дегодюк С.Е., Бобер Л.В., Вержбицька О.А. Вплив тривалого 

застосування добрив на відтворення органічної речовини сірого лісового 

ґрунту. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 2001. Вип. 3. 

С. 18-21 (отримання експериментальних даних, їх аналіз, підготовка висновків, 

написання статті). 

7. Дегодюк С.Е. Перспективи використання органо-мінеральних 

біоактивних добрив. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 

2001. Вип. 4. С. 28-35. 

8.  Дегодюк С.Е., Бобер Л.В., Вержбицька О.А. Зміна гумусного стану 

сірого лісового ґрунту за тривалого використання добрив. Збірник наукових 

праць Інституту землеробства УААН. 2002. Вип. 1. С. 19-22 (аналіз стану 

проблеми, отримання експериментальних даних, підготовка висновків, 

написання статті). 

9. Дегодюк С.Е., Бобер Л.В., Вержбицька О.А. Зміни групового складу 

фосфатів сірого лісового ґрунту за систематичного внесення добрив. Збірник 

наукових праць Інституту землеробства УААН. 2002. Вип. 3-4. С. 30-35 (аналіз 

стану проблеми, проведення досліджень, отримання експериментальних даних, 

підготовка висновків, написання статті). 

10.  Вплив вторинної продукції рослинництва на ефективну родючість 

ґрунту за тривалого використання добрив / С.Е. Дегодюк, М.І. Ткачук,  

Л.В. Бобер, О.А. Літвінова. Збірник наукових праць Інституту землеробства 

УААН. 2003. Вип. 3. С. 13-16 (аналіз вибірок із бази даних, планування і 

проведення досліджень, отримання експериментальних даних, інтерпретація, 

формування висновків та написання статті). 

11. Трансформація органічної речовини ґрунтів Полісся і Лісостепу при 

застосуванні добрив / Е.Г. Дегодюк, Л.І Нікіфоренко, С.Е. Дегодюк, Л.В. Бобер, 

Н.В. Штупун, Л.Б. Бітюкова. Землеробство. 2003. Вип. 75. С. 3-9 (аналіз стану 
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проблеми, участь у проведенні досліджень, отримання експериментальних 

даних, їх оброблення та інтерпретація, підготовка висновків, написання 

статті). 

12.  Вплив вторинної продукції рослинництва та органо-мінеральних 

біоактивних добрив на врожайність сільськогосподарських культур /  

С.Е. Дегодюк, О.І. Вітвіцька, С.З. Гуральчук, Т.С. Ковбаса, Р.А. Павліченко. 

Землеробство. 2004. Вип. 76. С. 15-23 (збір, обробка і обгрунтування матеріалу, 

підготовка висновків, написання статті). 

13.  Дегодюк С.Е., Бобер Л.В., Літвінова О.А. Вплив тривалого внесення 

добрив на вміст і якість гумусу сірого лісового ґрунту. Вісник аграрної науки. 

2009. № 1. С. 57-60 (аналіз підходів, планування досліджень, обробка та 

узагальнення експериментальних даних, підготовка висновків, написання 

статті). 

14. Вплив органічних та органо-мінеральних добрив на кількісні і якісні 

показники врожаю картоплі та поживний режим ґрунту / В.С. Бульо,  

В.В. Сорочинський, Ю.М. Оліфір, О.Й. Качмар, С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк. 

Передгірське та гірське землеробство і тваринництво. 2009. Вип. 51, Ч. 2.  

С. 33-39 (аналіз вибірок із бази даних, узагальнення та інтерпретація 

результатів досліджень, формування висновків).  

15. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А. Вплив добрив на баланс поживних 

речовин в сірому лісовому ґрунті. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут 

землеробства УААН». 2009. Вип. 4. С. 145-150 (теоретичне обгрунтування, 

узагальнення та аналіз результатів досліджень, підготовка висновків, 

написання статті). 

16. Вплив добрив у сівозміні на родючість ґрунту і продуктивність 

культур / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, О.І. Вітвіцька, Ю.Д. Боднар. Збірник 

наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». 2010. Вип. 4. С. 3-10 

(аналіз стану проблеми, розроблення програми досліджень, узагальнення і 
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обробка експериментальних даних, підготовка висновків та написання 

статті). 

17. Дегодюк С., Літвінов О., Боднар Ю. Вплив тривалого застосування 

добрив на гумусний режим сірого лісового ґрунту. Вісник Львівського 

національного аграрного університету. Сер. Агрономія. 2011. № 15 (2). С. 88-93 

(аналіз стану проблеми, інтерпретація експериментальних даних, їх обробка і 

узагальнення, підготовка висновків, написання статті). 

18. Адаптація «органічної» системи землеробства до природних і 

соціальних умов України / Е. Дегодюк, С. Дегодюк, С. Гуральчук, М. Проненко, 

Є. Бондар. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. 

Агрономія. 2011. № 15 (2). С. 238-246 (аналіз стану проблеми, розроблення 

методики, узагальнення, інтерпретація та обробка результатів досліджень, 

підготовка висновків, написання статті).  

19. Нитратное загрязнение окружающей природной среды 

животноводческими стоками промышленного свинокомплекса в зоне Полесья / 

С.Э. Дегодюк, Э.Г. Дегодюк, С.З. Гуральчук, Е.А. Литвинова, А.В. Кириченко,  

О.И. Витвицкая. Прыроднае асяроддзе Палесся: Асаблівасці і перспектывы 

разцвіцця. 2012. Вып. 5. С. 71-73 (уточнення критеріїв нітратного забруднення 

довкілля, отримання експериментальних даних, опрацювання і обробка 

результатів досліджень, підготовка висновків, написання статті). 

20. Стратегія застосування соломистих решток для удобрення та 

енергетичних потреб в Україні / С. Дегодюк, Е. Дегодюк, О. Літвінова,  

А. Кириченко. Вісник Львівського національного аграрного університет. Сер. 

Агрономія. 2013. № 17 (1). С. 205-211 (аналітичний огляд проблеми, 

нормативне оцінювання, перспективні розробки, підготовка висновків та 

написання статті). 

21. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Кириченко А.В. Вплив тривалого 

застосування добрив на розподіл фосфору за фракціями ґрунтового профілю. 

Збалансоване природокористування. 2014. №. 2. С. 73-77 (обґрунтування 
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теоретичних аспектів, опрацювання експериментальних даних, підготовка 

висновків, написання статті). 

22. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Кириченко А.В. Баланс поживних 

речовин за тривалого застосування добрив у зернопросапній сівозміні. Вісник 

аграрної науки. 2014. № 7. С. 16-19 (аналізування стану проблеми, проведення 

розрахунків балансу поживних речовин та написання статті).  

23. Дегодюк С.Е., Кириченко А.В. Вплив тривалого застосування добрив 

на трансформацію фізико-хімічних показників і загального гумусу в сірому 

лісовому ґрунті. Збалансоване природокористування. 2015. №. 1. С. 46-49 

(проведення польових і експериментальних досліджень, опрацювання 

результатів досліджень, підготовка висновків, написання статті). 

24. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Боднар Ю.Д. Вплив тривалого 

застосування добрив на вміст обмінного калію в сірому лісовому ґрунті. 

Збалансоване природокористування 2015. № 4. С. 67-71  (аналізування стану 

проблеми і опрацювання експериментальних даних, їх обробка, написання 

статті). 

25. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Боднар Ю.Д. Вплив тривалого 

застосування добрив у сівозміні на зміни потенційної і ефективної родючості 

сірого лісового ґрунту. Землеробство. 2016. №1 (90). С. 43-47 (уточнення 

критеріїв і нормативів застосування добрив, проведення польових досліджень, 

опрацювання результатів досліджень, підготовка висновків та написання 

статті). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

26. Сыпко А.А., Дегодюк С.Э., Чумаченко Л.А. Проблемы 

животноводческих комплексов и утилизации  их отходов. Проблемы 

использования земли в условиях реформирования сельскохозяйственного 

производства и проведения земельной реформы: тезисы междунар. науч.-практ. 

конф. 8-9 июня 1995 г. Киев-Чабаны: Институт земледелия УААН,  
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С. 201-202 (аналізування стану проблеми, збір і узагальнення матеріалу, 

написання тези). 

27. Дегодюк С.Е., Чумаченко Л.А. Вплив систематичного використання 

тваринницьких стоків Калитянського свинокомплексу на міграцію біогенних 

елементів і продуктивність ланки сівозміни. Агрохімія і ґрунтознавство. 

Спецвип. до V з’їзду УТГА. 6-10 липня 1998 р. Харків,1998. Ч. 2. С.128-129 

(аналіз підходів до проблеми, проведення досліджень, отримання 

експериментальних даних та написання тези). 

28.  Бітюкова Л.Б., Драч Ю.О., Дегодюк С.Е. Біодіагностика родючості і 

екологічного стану ґрунтів при утилізації відходів тваринницьких комплексів. 

Вісник аграрної науки. Спецвип., присвячений 100-річчю Інституту 

землеробства, 2000. Травень’05. С. 81-84 (обґрунтування теоретичних 

аспектів, проведення експериментальних досліджень, збір і оброблення 

матеріалу, участь у підготовці висновків і написанні статті). 

29. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Черній І.П. Еколого-агрохімічні і 

правові аспекти мінерального живлення рослин. Фізіологія рослин в Україні на 

межі тисячоліть. Київ: НАНУ, 2001. T.1. С. 187-199 (обґрунтування 

теоретичних аспектів, проведення аналітичних досліджень, формування 

висновків, написання статті).  

30. Дегодюк С.Е., Вержбицька О.А. Окультуреність ґрунту - основа сталих 

урожаїв культур інтенсивної сівозміни. Проблеми сучасного землекористування: 

матеріали наук.-практ. конф. мол. вчених, 26-28 листопада 2002 р. Київ-Чабани. 

2002. С. 4-5 (теоретичне обґрунтування, проведення польових досліджень, 

узагальнення результатів, підготовка висновків, написання тези). 

31. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Шляхи аграрних реформ в Україні. 

Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. Спецвип., присвячений 

Всеукр. наук.-практ. конф. «Стан земельних угідь та поліпшення їх 

використання».  
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2-3 червня  2005 р.  Київ, 2005. С. 15-23 (аналітичний огляд стану проблеми, 

узагальнення матеріалу, підготовка висновків та написання статті).  

32. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Гуральчук С.З. Порушення і 

відновлення біосферних функцій педосфери як інтегральні показники 

антропогенезу. Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвип. до VII з’їзду УТГА.  

24-27 липня 2006 р. Харків, 2006. Кн. 3. С. 214-216 (теоретичне обґрунтування 

відновлення біосферних функцій, систематизування знань, узагальнення та 

аналізування проблеми, підготовка висновків, написання тези). 

33. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Біологічний азот у землеробстві 

України. Розширене використання у землеробстві біологічного азоту як 

складової частини концепції продовольчої та енергетичної незалежності 

України на етапі євроінтеграції: матеріали Всеукр. наук. конф. 6-8 червня 2006 

р. Київ-Чабани, 2006. С. 13-22 (теоретичне обґрунтування використання 

біологічного азоту у землеробстві, збір і оброблення матеріалу, підготовка 

висновків, написання статті). 

34. Дегодюк Е.Г. Дегодюк С.Е. Спеціалізація землеробства в Україні 

залежно від зміни клімату. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут 

землеробства УААН». Спецвип. за матеріалами Всеукр. наук. конф. «Наукові 

основи землеробства в контексті змін клімату». 2008. С. 69-77 (аналіз 

статистичних даних, розроблення перспективних моделей землеробства, 

підготовка висновків та написання статті). 

35. Дегодюк С. Зміни потенційної та ефективної родючості ґрунту в 

польовій сівозміні впродовж 45-річного застосування добрив за різних систем 

удобрення. Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості 

ґрунтів і використання добрив: матеріали Міжнарод. наук. практ. конф., 

присвяченої 90-річчю утворення кафедри ґрунтознавства, землеробства і 

агрохімії, 23-25 вересня 2009 р. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2009. С. 110-116. 

36.  Екологічні, агрохімічні, фізіологічні й агрономічні аспекти 

мінерального живлення рослин / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, С.З. Гуральчук,  
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О.А. Літвінова, Н.Г. Буслаєва, Ж.З. Гуральчук, А.В. Кириченко.  Фізіологія 

рослин: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. праць у 2-х т.; головн. 

ред. В.В. Моргун. Київ: Логос, 2009. Т.1. С. 210-231 (уточнення критеріїв 

мінерального живлення рослин, інтерпретація і узагальнення та аналіз 

результатів досліджень, підготовка висновків та написання статті). 

37. Органо-мінеральні біоактивні добрива – перспектива для 

відтворення родючості ґрунту / С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, О.І. Вітвіцька,  

А.В. Кириченко, Є.А. Бондар. Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвип. до VІІІ 

з’їзду УТГА, 5-9 липня  2010 р. Харків, 2010. Кн. 1. С. 39-45 (уточнення 

критеріїв і нормативів застосування біоактивних добрив, проведення 

досліджень, інтерпретація і узагальнення експериментальних даних, 

формування висновків та написання статті). 

38. Возобновляемое земледелие как модель «органического» 

производства продукции / С.Э. Дегодюк, О.А. Литвинова, С.З. Гуральчук,  

А.В. Кириченко, Ю.Д. Боднар. Пути совершенствования технологий 

производства продукции растениеводства: материалы І междунар. науч.-практ. 

конф., 21 октября 2011 г., аг. Тулово: Республиканское унитарное предприятие 

«Витебский зональный институт сельского хозяйства Национальной академии 

наук Белоруссии», аг. Тулово. 2011. С. 53-56 (обґрунтування української моделі 

органічного землеробства, збір і оброблення матеріалу, підготовка висновків, 

участь у написанні статті). 

39. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Гуральчук С.З. Вплив тривалого 

застосування добрив на баланс поживних речовин у польовій сівозміні. Сучасне 

ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладання: матеріали 

міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю кафедри ґрунтознавства та 

охорони ґрунтів імені проф. М.К. Шикули, 29-30 травня 2012 р. Київ: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ: ТОВ 

«НВП «Інтерсервіс», 2012. С. 70-71 (аналізування проблеми, проведення польових 

дослідів, узагальнення матеріалу, підготовка висновків, написання тези). 
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40. Дегодюк С.Е., Літвінова О.А., Кириченко А.В. Наукове забезпечення 

та перспективи розвитку органічного землеробства в Україні. Органічне 

виробництво і продовольча безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  

19 квітня 2013 р. Житомир: «Полісся», 2013. С. 308-316 (обґрунтування 

теоретичних аспектів, узагальнення та аналіз результатів, підготовка 

висновків, написання статті). 

41. Дегодюк С.Е., Дегодюк Е.Г., Літвінова О.А. Проблеми охорони 

довкілля України, прогноз екологічних ризиків і шляхи їх подолання. 

Екологія/Ecology-2013: збірник наукових статей ІV Всеукр. з'їзду екологів з 

міжнар. участю, 25-27 вересня 2013 р. Вінниця, 2013. С. 107-110 (визначення 

понять екологічних ризиків, теоретичне обґрунтування, узагальнення та аналіз 

результатів досліджень, підготовка висновків та написання статті). 

42. Ткаченко М.А., Дегодюк С.Е., Літвінова О.А. Стратегія застосування 

побічної продукції рослинництва для сільськогосподарських потреб в України.  

Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості: матеріали міжнар. конф.,  

27-29 липня 2016 р. Київ, 2016. С. 56-58 (співавтор ідеї, практичні підходи, 

статистичний аналіз, збір і оброблення матеріалу, підготовка висновків, 

написання тези ). 

43. Дегодюк Е., Дегодюк С., Юшин О. Основні концептуальні 

положення еколого-біосферної моделі відновлювального земле- і 

природокористування в Україні. Екологія: проблеми адаптивно-ландшафтного 

землеробства: доповіді учасників ІІ міжнарод. наук. - практ. конф. 20-22 червня 

2006 р. с. П’ядики. Івано-Франківськ: Симфонія-Форте, 2006. С. 10-15 (участь у 

розробленні моделі еколого-біосферного природокористування, визначення 

концептуальних положень відновлюваного землеробства, написання статті). 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

 

44. Озерні сапропелі України: збірник технологій і рекомендацій щодо 

використання сапропелів, у т. ч. на забруднених радіонуклідами землях, 

нормативних актів, довідкових матеріалів / М.Й. Шевчук, Е.Г. Дегодюк,  
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В.І. Холоша, Б.С. Прістер, А.І. Педос, В.П. Скоробагатько, А.О. Можар,  

М.В. Лобода, В.П. Кухарук, М.П. Грабовський, Н.В. Штупун,  

П.І. Витриховський, С.Е. Дегодюк, М.А. Лапа, М.В. Козлов, А.Б. Дегусаров, 

І.М. Мерленко, П.В. Денисюк, О.І. Фіщук, В.А. Гаврилюк, А.С.Леймунський: за 

ред. Е.Г. Дегодюка, М.Й. Шевчука. Луцьк: Надстир'я, 1996. 188с. (аналіз стану 

проблеми, інтерпретація експериментальних даних, участь у написанні 

рекомендацій (назва рек.)). 

45. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Павліченко Р.А. У третє тисячоліття з 

новою ідеологією відновлюваного землеробства. Вісник Харківського 

державного аграрного університету. 2001. Вип. 4. С. 24-26 (співавтор ідеї, 

аналіз стану проблеми, узагальнення і розроблення перспективи впровадження, 

підготовка висновків та написання статті). 

46. Управління поверхневим стоком сільськогосподарських територій та 

вдосконалення системи моніторингу в басейнах малих річок : методичні 

рекомендації / М.Д. Мельничук, В.М. Боголюбов, Е.Г. Дегодюк,  

Т.В. Князькова, В.І. Лаврик, С.Е. Дегодюк. Київ. 2007. С. 34-50 (участь у 

написанні підрозділу 7.2 «Відновлення басейнів малих річок» С. 40-45 і 7.5 

«Відновлювана система землеробства в басейнах малих річок» С. 48-50, 

комплексний екологічний аналіз, розроблення системних положень).  

47. Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур з різною 

ротацією в зоні Лісостепу / Е. Г. Дегодюк, С. Е. Дегодюк, М.М. Єрмолаєв, М.М. 

Проненко, П.І. Бойко, Н.П. Короленко. Сучасні системи удобрення 

сільськогосподарських культур з різною ротацією за основними ґрунтово-

кліматичними зонами України; за ред. А.С. Заришняка, М.В. Лісового. К.: 

Аграрна наука, 2008. С. 29-58 (розроблення систем удобрення в коротко 

ротаційних сівозмінах, аналіз експериментальних даних, підготовка висновків, 

участь у написанні рекомендацій). 

48. Науково-практичні рекомендації з ефективного поєднання мікробних 

препаратів з мінеральними добривами у технологіях вирощування пшениці 
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озимої / В.В. Волкогон, С.Б. Дімова, К.І. Волкогон, А.М. Москаленко,  

Ю.М. Халеп, Л.М. Токмакова, Н.В. Луценко, Н.П. Штанько, М.С. Комок,  

С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, С.З. Гуральчук, О.А. Літвінова, О.І. Предко. Чернігів, 

2011. 24 с. (проведення польових досліджень, аналіз експериментальних даних, 

збір і оброблення матеріалу, участь у написанні рекомендацій). 

49. Раціональне застосування органо-мінеральних біоактивних добрив у 

землеробстві: рекомендації / С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, Є.А. Бондар,  

О.А. Літвінова, С.З. Гуральчук, Т.С. Дегодюк, В.Є. Дишлюк; за ред.  

Е.Г. Дегодюка. Київ: Аграрна наука, 2013. 36 с. (аналізування вибірок з ОМБД, 

проведення польових і аналітичних досліджень, аналіз експериментальних 

даних, написання рекомендацій). 

50. Дегодюк Е.Г., Булигін С.Ю. Культура сидерації. Наукові основи 

ефективного застосування зелених добрив у господарствах різних форм 

власності; за ред. В.Ф. Камінський, Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, 

С.З. Гуральчук, М.М. Єрмолаєв. К.: Аграрна наука, 2013. 80 с. (аналізування 

стану проблеми, узагальнення результатів досліджень, обробка даних, участь 

у написанні висновків та рекомендацій). 

51. Застосування побічної продукції рослинництва і сидератів у 

відновлюваному землеробстві України / В.Ф. Камінський, М.А. Ткаченко, 

Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова; за ред. Е.Г. Дегодюка. К.: Аграрна 

наука, 2013. 60 с. (аналізування стану проблеми, інтерпретація і узагальнення 

експериментальних даних, формування висновків, написання рекомендацій). 

52. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Еколого-техногенна безпека України. К.: 

ЕКМО, 2006. 305 с. (співавтор ідеї розробки теоретичних, прикладних і 

правових аспектів в екології, аналіз і узагальнення експериментальних даних, 

збір і оброблення матеріалу, участь у написанні монографії).   

53. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу 

України / В.Ф. Сайко, П.І. Коваленко, Г.А. Мазур, О.Г. Тараріко, Б.С. Носко, 

В.І. Кисіль, А.Г. Сердюк, А.М. Малієнко, Е.Г. Дегодюк, М.М. Єрмолаєв, С.Ю. 
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Булигін, А.Я. Бука, А.І. Фатєєв, П.І. Бойко, В.В. Волкогон, І.Т. Слюсар, В.М. 

Костромін, І.П. Шевченко, Л.Д. Тищенко, О.О. Орлянський, Д.О. Тімченко, 

О.О. Бацула, Є.В. Скрильник, О.І. Предко, Л.П. Коломієць, В.Ф. Максименко, 

М.А. Ткаченко, В.О. Бородань, Л.І. Шиліна, А.П. Тітенко, М.В. Пономарчук, 

В.П. Кирилюк, В.М. Коритник, Я.П. Цвей, Ф.Й. Брухаль, Ю.М. Скурятін, П.Д. 

Гринчук, Д.В. Літвінов, Г.І. Савченко, О.В. Гуменюк, Г.Б. Кушицька, І.С. 

Шаповал, І.П. Браженко, О.П. Райко, М.В. Коломієць, С.Е. Дегодюк, Ю.О. 

Драч, С.Ф. Козар, С.В. Дерев’янко, А.О. Христенко, І.Б. Стрельцова, Г.А. 

Юнакова, В.П. Максимова, А.І Буджерак, Г.В. Дишлева, О.Г. Опанасенко, О.М. 

Козяр, О.В. Ступенко, С.Г. Корчинська, О.А. Корчинська, О.І. Вітвіцька, Н.Г. 

Буслаєва, С.З. Гуральчук; редкол.: М.В. Зубець (голова) та ін. К.: Аграрна 

наука, 2004. 776 с. (написання розділу 3 «Система удобрення 

сільськогосподарських культур». С. 129-160, збір матеріалу, розроблення 

систем удобрення, визначення концептуальних положень відновлюваного 

землеробства, узагальнення експериментальних даних). 

54. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу 

України / В.Ф. Сайко, П.І. Коваленко, Г.А. Мазур, Е.Г. Дегодюк, О.Г. Тараріко, 

Б.С. Носко, В.І. Кисіль, А.М. Малієнко, С.Е. Дегодюк, М.М. Єрмолаєв,С.А. 

Балюк, С.Ю. Булигін, А.Я. Бука, А.І. Фатеєв, М.М. Мірошниченко, А.С. 

Заришняк, О.О. Бацула, П.І. Бойко, В.Г. Молдован, Д.В. Літвінов, Л.С. 

Квасніцька, М.В. Пономарчук, В.В. Гангур, І.П. Браженко,   І.В. Крамаренко, 

В.В. Волкогон, І.Т. Слюсар, О.О. Бацула, І.П. Шевченко, Л.Д. Тищенко, О.О. 

Орлянський, Д.О. Тімченко, Є.В. Скрильник, О.І. Предко, Л.П. Коломієць, В.Ф. 

Максименко, М.А. Ткаченко, Т.І. Григора,   В.О. Бородань, Л.І. Шиліна, А.П. 

Тітенко, Н.М. Тараріко, С.О. Гаврилов, В.П. Кирилюк, Ю.М. Скурятін, Ф.С. 

Галиш, Г.І. Савченко, О.В. Гуменюк,  Г.Б. Кушицька, І.С. Шаповал, О.П. Райко, 

М.В. Коломієць, Ю.О. Драч,  С.Ф. Козар, С.В. Дерев’янко, А.О. Христенко, І.Б. 

Стрельцова, Т.А. Юнакова, В.П. Максимова, А.І Буджерак, Г.В. Дишлева, С.Г. 

Корчинська, О.А. Корчинська, Н.Г. Буслаєва, О.І. Вітвіцька, С.З. Гуральчук, 
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О.В. Шерстобоєва, В.Є. Дишлюк, О.А. Літвінова, М.М. Проненко, М.В. 

Лісовий, М.М. Гічка, М.В. Куценко, О.І. Фурдичко, О.С. Осипчук, В.І. Гамалєй, 

С.Г. Корсун, Л.І. Шкарівська, В.П. Патика, Н.А. Макаренко, О.С. Щербатенко, 

А.Б. Дегусаров, М.В. Козлов, А.В. Вдовиченко, М.Д. Кучма, Л.І. Моклячук, 

В.В. Макаренко, В.І. Бондар, А.І. Парфенюк, Н.В. Карачинська, О.П. Соляник, 

А.Г. Мартин, А.П. Стадник; редкол.: М.В. Зубець (голова) та ін. К.: Аграрна 

наука, 2010. 980 с. (написання підрозділу 3.5 «Системи удобрення 

сільськогосподарських культур», С. 149-214, збір матеріалу, розроблення 

систем удобрення, узагальнення експериментальних даних). 

55. Сучасні системи землеробства і технології вирощування 

сільськогосподарських культур / В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, І.П. Шевченко, 

Л.П. Коломієць, М.І. Шквир, М.М. Єрмолаєв, П.І. Бойко, Д.В. Літвінов, М.А. 

Ткаченко, Ю.О. Драч, С.Е. Дегодюк, Е.Г. Дегодюк, С.З. Гуральчук, О.А. 

Літвінова, А.М. Малієнко, С.О. Гаврилов, Ф.Й. Брухаль, В.М. Юла, П.В. 

Романюк, В.В. Камінська, Л.М. Кононюк, В.П. Величко, О.В. Шморгун,А.В. 

Голодна, С.П. Дворецька, М.І. Драган, О.Г. Любчич, Р.Є. Грищенко, П.С. 

Вишнівський, Л.В. Губенко, Д.С. Шляхтуров, М.С. Корнійчук, Т.С. Віннічук, 

С.Г. Корсун, Г.В. Давидюк, Л.І. Шкарівська, М.В. Душко; за ред. д. с.-г. н. В.Ф. 

Камінкького. Київ: ВП «Едельвейс», 2012. 196 с. (написання розділу «Система 

удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах». С. 58-82, збір 

матеріалів, розроблення систем удобрення, узагальнення експериментальних 

даних). 

56. Наукові основи ефективного розвитку землеробства в 

агроландшафтах України / В.Ф. Камінський, Я.М. Гадзало, В.Ф. Сайко, А.С 

Заришняк, М.А. Ткаченко, П.С. Вишнівський, Г.А.Мазур, А.В. Боговін, П.І. 

Бойко, Е.Г. Дегодюк, М.М. Єрмолаєв, М.С. Корнійчук, С.Г. Корсун, В.Г. 

Кургак, Д.В. Літвінов, А.М. Малієнко, І.М. Малиновська, І.Т. Слюсар, Н.М. 

Асанішвілі, М.І. Блащук, Т.С. Вінничук, В.М Вірьовка, С.О. Гаврилов, А.В. 

Голодна, Т.М. Гордієнко, Т.І. Григора, Р.Є. Грищенко, Л.В. Губенко, С.П. 
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Дворецька, С.Е. Дегодюк, О.В. Демиденко, Ю.О. Драч, М.О. Дрозд, М.В. 

Душко, Т.В. Єгупова, В.В. Камінська, В.М. Коломієць, Л.П. Коломієць, О.І. 

Костенко, О.А. Літвінова, Л.М. Кононюк, К.М. Олійник, О.Г. Опанасенко, С.В. 

Поліщук, М.М. Пташнік, В.В. Расевич, П.В. Романюк, С.М. Слюсар, О.П. 

Соляник, Н.М. Тараріко, О.А. Тарасенко, І.С. Шаповал, І.П. Шевченко, Д.С. 

Шляхтуров, О.В. Шморгун, В.М. Юла. К.: В.П. «Едельвейс», 2015. 428 с. 

(участь у написанні розділів: 3 «Басейновий підхід до оптимізації 

агроландшафтів», С. 30-50; 8 «Оптимізація мінерального живлення 

сільськогосподарських культур за різних систем землеробства», С. 147-190; 13 

«Технології зниження радіонуклідного забруднення продукції рослинництва», С. 

351-400, співавтор басейнового підходу, аналізування і систематизація 

теоретичних і практичних положень).  

57. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні / Я.М. 

Гадзало, В.Ф. Камінський, А.С. Заришняк, В.М. Жук, В.Ф. Петриченко, П.І. 

Бойко, А.М. Малієнко, Е.Г.Дегодюк, В.В. Пиндус, Д.В. Літвінов, Т.І. Гордієнко, 

В.М. Вірьовка, С.О. Гаврилов, Ф.Й. Брухаль, Л.М. Красюк, С.Е. Дегодюк, 

О.А. Літвінова, А.В. Кириченко, Ю.Д. Боднар, В.М. Патика, І.М. Малиновська, 

О.І  Маклюк, О.Є. Найдьонова, М.С. Корнійчук, Т.С. Вінничук, С.В. Поліщук, 

В.М. Юла, В.В. Камінська, К.М. Олійник, Н.М. Асанішвілі, П.С. Вишнівський, 

Д.С. Шляхтуров, Р.С. Грищенко,  Л.В. Губенко, С.П. Дворецька, О.Г. Любчич, 

Т.М. Рябокінь, С.І. Корнієнко, О.Д. Вітанов, О.В. Куц, Т.В. Парамонова, 

А.А. Бондарчук, Т.М. Куприянова, М.М. Фурдига, А.Ф. Борівський, І.В. Гриник, 

П.В. Кондратенко, М.О. Бублик, О.А. Кіщак, В.М. Жук, І.В. Шевчук, В.В. Власов, 

Н.А. Мулюкіна, А.В. Штірбу,  О.В. Олефір, В.Г. Кургак, Н.Я. Гетман, Ю.А. 

Векленко, К.П. Ковтун, Ю.В. Терновий,  О.З. Щербина, В.Я. Ятчук, І.Т. Слюсар, 

О.І Костенко, А.В. Шаповал, Ю.А. Никитюк, Л.А. Глущенко, О.А. Бойко, А.В. 

Вдовиченко, О.М. Коморна, Н.І. Паляничко, С.Г. Корсун, Л.І. Шкарівська, Г.В. 

Давидюк; за ред. Я.М. Гадзала, В.Ф. Камінського. К.: Аграр. наука, 2016. 592 с. 

(участь у написанні розділу 4, підрозділу 4.3 «Особливості удобрення 
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сільськогосподарських культур в органічних технологіях» С. 145-174, аналізування 

стану проблеми, систематизація теоретичних і практичних положень, 

співавтор ідеї застосування органо-мінеральних добрив в органічному 

землеробстві).  

58. Органо-мінеральне біоактивне добриво “Екобіом-північ” / Е.Г. 

Дегодюк, С.Е. Дегодюк, Р.М. Касьян, В.М. Фомін. Пат. на винахід 53881 А 

Україна (UA): МПК7 С05F15/00, C05G3/00.; № 2002010309; заявл. 11.01.02; 

опубл. 17.02.03. Бюл. № 2 (співавтор ідеї, розроблення композиції ОМБД для 

грунтово-кліматичних умов Полісся і Лісостепу, проведення біологічної 

експертизи). 

59. Органо-мінеральне біоактивне добриво “Екобіом-південь” / 

Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк, Р.М. Касьян, В.М. Фомін. Пат. на винахід 53882 А 

Україна (UA): МПК7 С05F15/00, C05G3/00.; № 2002010310; заявл. 11.01.02; 

опубл. 17.02.03. Бюл. № 2 (співавтор ідеї, розроблення композиції ОМБД для 

грунтово-кліматичних умов Степу, проведення біологічної експертизи). 

60. Біологічно-активна компонента (“Біота”) для органо-мінеральних 

біоактивних добрив нового покоління / Е.Г. Дегодюк, Ю.О. Драч, С.Е. Дегодюк, 

Л.Б. Бітюкова,  Р.М. Касьян, Л.К. Патюк, В.М. Фомін. Пат. на винахід 53902 А 

Україна (UA): МПК7 А01С3/00, С05G1/00.; № 2002021153; заявл. 12.02.02; 

опубл. 17.02.03. Бюл. № 2 (співавтор ідеї, визначення таксономічних груп 

ефективності комплексу мікроорганізмів для виробництва ОМБД). 

 

Відомості про апробацію та впровадження результатів дисертації 

 

Результати науково-дослідної роботи за визначеною темою дисертаційної 

роботи доповідались на засіданні методичної комісії з питань землеробства, 

Координаційно-методичної ради та на конференціях в ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» (1995-2018 pp.), на районних семінарах з питань 

раціонального застосування добрив у Київській області, а також на обласних 

нарадах в Черкаській, Хмельницькій, Сумській і Дніпропетровській областях. 
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Результати досліджень висвітлено на з’їздах Українського товариства 

ґрунтознавців та агрохіміків (1998 р. – м. Рівне; 2006 р. – м. Київ;  2010 р. –        

м. Житомир). 

Основні положення дисертації оприлюднені і обговорені на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблемы использования земли в условиях 

реформирования сельскохозяйственного производства  и проведения земельной 

реформы» (м. Київ-Чабани, 8-9 червня 1995 р.,  форма участі – доповідь,  

публікація тези), Міжнародній конференції «Проблеми сучасного 

землекористування» (смт Чабани, 26-28 листопада 2002 р., форма участі – 

доповідь,  публікація тези); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Стан земельних угідь та поліпшення їх використання» (м. Київ, 2-3 червня  

2005 р,. форма участі – доповідь,  публікація тези); Всеукраїнській науковій 

конференції «Розширене використання у землеробстві біологічного азоту як 

складової частини концепції продовольчої та енергетичної незалежності України 

на етапі євроінтеграції» (смт Чабани, 6-8 червня 2006 р., форма участі – доповідь,  

публікація статті); ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Екологія: 

проблеми адаптивно-ландшафтного землеробства» (м. Івано-Франківськ,  

20-22 червня 2006 р., форма участі – доповідь,  публікація статті); Всеукраїнській 

науковій конференції «Наукові основи землеробства у контексті змін клімату» 

(смт Чабани, 21-23 жовтня 2008 р., форма участі – доповідь,  публікація статті); 

IV з’їзді УТФР (м. Київ, 23-24 червня 2009 р., форма участі – доповідь,  

публікація статті); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій  

90 - річчю утворення кафедри ґрунтознавства, землеробства і агрохімії 

«Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і 

використання добрив»  (м. Львів, 23-25 вересня 2009 р., форма участі – доповідь,  

публікація статті); І Міжнародній науково-практичній конференції «Пути 

совершенствования технологий производства продукции растениеводства» 

(Тулово, 21 жовтня 2011 г., форма участі – доповідь,  публікація статті);  
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Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю заснування 

кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули НУБіП 

«Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладення» (м. Київ, 

29-30  травня 2012 р., форма участі – доповідь,  публікація тези); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека»  

(м. Житомир, 19 квітня 2013 р., форма участі – доповідь,  публікація статті); 

ІV Всеукраїнському з'їзді екологів з міжнародною участю «Екологія-2013»  

(м. Вінниця, 25-27 вересня 2013 р., форма участі – доповідь,  публікація статті); 

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

27-29 липня 2016 р., форма участі – заочна,  публікація тези). 

На підставі багаторічних польових досліджень та агроекологічного 

моніторингу у зонах Полісся та Лісостепу удосконалено і розроблено сучасні 

системи удобрення для господарств різної спеціалізації, створено композиції 

нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив, визначено місце у 

системах удобрення місцевих органічних ресурсів та технологій, пов'язаних із 

застосуванням біопрепаратів і стимуляторів росту.  

Впровадження наукових розробок впродовж 2000-2017 рр. в господарствах 

Київської, Житомирської, Черкаської і Полтавської областей підтверджено 

Департаментом землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної 

політики та продовольства України на площі понад 5,6 тис. га. 

Наукові розробки з питань впровадження системи застосування рідкого 

гною свинокомплексу на 20000 голів з максимальним залученням побічної 

продукції рослинництва протягом 2011-2015 рр. здійснено в ТОВ АПК 

«Насташка» Рокитнянського району Київської області на загальній площі  

2,0 тис. га. В ТОВ ЕНАФ «Мрія» Володарського району в Київській області на 

чорноземі типовому в 2011-2015 рр. впроваджено систему удобрення за 

принципом відновлюваного землеробства із максимальним застосуванням 

місцевих органічних ресурсів (підстилкового гною ВРХ, подрібненої соломи  
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озимих і ярих зернових, стебел кукурудзи) і мінімальним мінеральних добрив в 

поєднанні з біопрепаратами і стимуляторами росту рослин на загальній площі 

3,5 тис. га. 

Наукові положення та розробки дисертаційної роботи висвітлені у 

методичних рекомендаціях: «Управління поверхневими стоками 

сільськогосподарських територій та вдосконалення систем моніторингу в 

басейнах малих річок» (2003), а також в науково-практичній рекомендації: 

«Науково-практичні рекомендації з ефективного поєднання мікробних 

препаратів з мінеральними добривами у технологіях вирощування пшениці 

озимої» (2011), та рекомендаціях «Раціональне застосування органо-

мінеральних біоактивних добрив у землеробстві» (2013) та «Культура 

сидерації. Наукові основи ефективного застосування зелених добрив у 

господарствах різних форм власності» (2013), «Застосування побічної продукції 

і сидератів у відновлюваному землеробстві України» (2014). 

Розроблено технології й отримано три Деклараційних патентів на винахід 

із створення різних композицій органо-мінеральних біоактивних добрив а 

також біологічно активної компоненти (біота). 
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Додаток Г 

Результати метеорологічних спостережень 
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Таблиця Г.1 

Метеорологічні умови проведення дослідів, ДПДГ «Чабани» за 1977-1985 рр. 

Рік 

Місяць 

 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Норма 

     Опади, мм     

Квітень 100,8 27,5 96,6 24,9 18,7 58,5 21,2 38,8 39,5 40,0 

Травень 27,4 58,9 84,0 39,7 57,2 21,9 15,8 77,5 73,0 51,0 

Червень 34,2 141,1 51,6 170,7 82,5 100,6 41,5 77,2 116,3 64,0 

Липень 65,0 166,5 123,1 152,8 59,0 108,0 76,3 60,8 96,2 68,0 

Серпень 84,5 15,2 72,0 23,3 20,5 30,7 83,7 28,3 25,7 60,0 

Вересень 54,2 68,7 9,8 51,7 89,3 7,2 30,8 99,5 45,4 41,0 
∑ за вегетаційний 

період 
365,6 351,9 437,1 463,1 277,2 326,9 268,8 382,1 395,1 324,0 

Середнє за 

вегетаційний період 
60,9 58,6 58,6 77,2 46,2 54,5 49,4 63,7 66,0 54,0 

∑ за рік 511,2 598,9 598,9 710,0 642,0 402,6 374,5 574,5 586,8 489 

    Температура повітря, 0С     

Квітень 7,6 8,0 7Д 6,2 5,3 6,4 10,8 9,1 9,6 7,1 

Травень 14,5 12,2 14,2 11,2 15,4 15,1 17,4 16,2 16,9 14,2 

Червень 16,9 16,4 17,3 16,6 20,6 16,6 18,1 15, 16,7 17,3 

Липень 18,4 17,0 19,3 18,6 20,6 18,2 18,9 17,8 1,2 19,8 

Серпень 17,1 17,6 18,6 17,2 20,3 19,0 18,0 18,0 20,7 18,6 

Вересень 11,5 12,0 13,6 13,4 13,9 15,5 15,8 15,5 12,8 13,6 

∑ за вегетаційний 

період 
86,0 83,2 90,12 83,2 96,1 90,8 99,0 91,8 77,9 90,1 

Середнє за 

вегетаційний період 
14,3 13,9 15,0 14,0 16,0 15,1 16,5 15,3 13,0 15,0 

∑ за рік 2276 2042 2767 2282 2796 2574 2973 2632 271,4 2565 

ГТК 1,12 1,23 1,21 2,03 0,99 1,24 0,90 1,49 1,46 1,26 

4
5
4
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Таблиця Г.2 

Метеорологічні умови проведення дослідів за даними метеостанції ДПДГ «Чабани», за 1996-2000 рр. 
 

Місяць 

Опади, мм Температура повітря, 0С 

рік норма рік норма 
1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000 

Січень 18,3 5,2 40,4 31,8 22,1 35 –10,2 –6,3 –7,1 –1,9 –2,7 –6,3 

Лютий  15,8 26,8 34,3 39,9 30,9 33 –7,3 –1,1 –5,1 –0,9 0,6 –5,2 

Березень 54,9 20,0 38,6 26,8 27,3 37 –2,9 1,8 0,2 3,1 2,9 –1,1 

Квітень 28,7 27,3 36,1 20,8 44,4 41 10,4 5,9 8,6 10,4 13,1 6,2 

Травень 22,2 50,9 22,5 40,3 56,8 50 19,1 15,7 13,5 11,8 15,1 14,1 

Червень 70,1 86,9 21,1 24,3 47,3 66 19,7 17,3 23,2 24,4 17,6 17,1 

Липень 58,0 149,6 29,4 61,2 70,0 68 20,2 19,3 30,8 23,7 20,1 19,2 

Серпень 50,4 29,2 65,0 105,3 23,0 61 20,1 19,3 19,3 20,9 22,1 18,3 

Вересень 109,7 52,9 20,1 5,8 133,7 42 11,7 11,9 13,5 15,7 12,7 13,4 

Жовтень 27,8 35,5 71,1 11,6 – 41 8,6 7,5 8,4 – 9,2 7,2 

Листопад 61,8 48,4 59,0 39,4 45 45 6,6 9,1 –2,7 – 4,5 0,8 

Грудень 25,5 38,2 24,4 47,2 24,1 39 –3,8 – –4,7 – 1,4 –3,9 

∑ за рік 543,2 570,9 462,0 460,7 524,6 558 92,2 – 97,9 – 106,6 79,8 

∑ за 

вегетаційний 

період 

339,1 396,8 194,2 257,7 375,2 328 101,2 89,4 108,9 106,9 100,7 88,3 

Середнє за 

вегетаційний 

період 
56,5 66,1 32,4 42,9 62,5 54,7 16,9 14,9 18,1 17,8 16,8 14,7 

4
5
5
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Таблиця Д. 1 

Вплив систематичного внесення твердої фракції тваринницьких стоків на фізико-хімічні показники родючості 

орного шару (0-20 см) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту СВАТ «Агрокомбінат «Калита» Броварського 

району Київської області, 1996–2003 pp. 

Удобрення 

Сума 

yвi6paних 

основ, 

мг-екв/100 г  

рНКСl Гідролітична кислотність, Нг, мг-екв/100 г  

рік рік 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 

Без добрив 

(контроль) 
3,8 4,7 4,4 5,2 4,4 5,2 5,2 4,5 3,36 3,32 3,62 3,10 2,93 2,67 2,62 

Тверда фракція +  

N50-100 
6,7 5,5 5,1 5,9 5,5 6,4 4,7 4,4 2,36 2,13 2,95 2,04 1,93 1,93 2,96 

Тверда фракція +  

N50-100К60-120 
6,0 5,4 5,5 5,1 5,2 5,6 4,3 4,2 2,58 2,13 2,95 2,04 2,69 3,39 2,25 

Тверда фракція +  

N100-200К60-120 
3,6 5,6 5,0 5,2 4,8 5,4 4,6 4,2 2,39 2,78 2,6 2,91 3,13 2,87 2,04 

Тверда фракція + 

N200-400К60-120 
3,8 4,7 4,9 5,0 4,7 5,7 4,5 4,3 3,45 3,09 3,19 2,91 2,73 3,14 2,46 

Тверда фракція +  

N150-300К60-120 
4,2 5,1 5,7 5,4 5,1 5,6 4,6 4,6 7,67 2,29 2,09 2,62 2,96 3,06 3,15 

Тверда фракція  

N50-100К60-120 
4,7 5,1 5,5 5,8 5,2 5,6 4,7 4,3 2,41 1,75 1,46 1,94 3,26 3,28 3,69 

N50-100Р45-90К60-120 5,1 5,6 5,9 6,1 5,3 5,7 4,9 4,6 1,84 1,75 1,91 1,84 2,76 2,74 3,59 

N50-100P45-90K60-90  5,6 4,6 5,4 5,2 5,1 4,8 5,5 5,1 2,39 2,56 1,77 1,75 3,65 3,07 3,68 

НІР05 1,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 2,1 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 0,8 

V% 22,64 7,84 8,75 7,30 6,74 7,75 7,75 6,33 55,85 23,04 29,19 22,53 16,31 14,99 21,51 

 

4
5
7
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Таблиця Д.2 

Вплив тривалого застосування твердої фракції тваринницьких стоків, побічної продукції рослинництва на 

фізико-хімічні показники родючості орного шару (0-20 см) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту СВАТ 

«Агрокомбінат «Калита» Броварського району Київської області, 1996-2003 pp. 

Удобрення 

на 1 га ріллі 

рНКСl Гідролітична кислотність, Нг, мг-екв/100 г 

рік рік 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Без добрив (контроль) 4,67 4,32 5,17 4,72 5,65 4,50 5,0 3,36 3,43 2,93 3,10 2,53 2,67 2,58 1,68 

Солома 2,5 T/га + N25 5,83 4,68 5,91 6,04 6,45 5,67 5,7 2,15 3,01 1,45 1,65 1,63 1,61 1,99 1,04 

Солома 2,5 т/га + N25 

+ тверда фракція N75 
5,95 4,77 6,11 5,36 6,30 5,17 5,6 2,15 2,73 1,69 1,94 1,73 1,97 1,79 1,18 

Солома 2,5 т/га + N25 

+ сидерати 10 т/га 
5,68 4,55 6,14 5,36 5,55 5,07 5,2 2,15 3,09 1,47 2,13 2,72 2,32 2,01 1,73 

Сидерати 10 т/га + 

тверда фракція N75 
5,66 4,70 5,76 5,03 5,30 5,10 4,8 2,21 3,28 2,01 2,23 3,57 2,54 2,45 2,15 

N75 + P67K90 6,60 4,55 5,44 5,24 5,15 4,77 4,4 1,39 3,49 2,52 1,75 3,65 3,07 2,88 2,67 

Тверда фракція N75 + 

N75P67K90 
5,80 4,35 5,98 5,42 6,35 4,70 4,4 2,11 3,50 1,38 1,84 1,93 2,96 2,95 2,01 

Тверда фракція N75 5,62 4,43 4,76 4,67 5,75 4,33 4,7 2,58 3,80 3,34 2,04 2,69 3,39 2,95 2,15 

НІР05 0,68 0,21 0,63 0,56 0,64 0,55 0,64 0,71 0,43 0,96 0,58 1,00 0,76 0,60 0,69 

V% 9,25 3,67 8,72 8,37 8,56 8,69 10,01 24,38 10,25 35,64 21,74 30,31 22,96 19,16 29,43 

4
5
8
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Таблиця Д.3 

Вплив рідкого гною свиней на фізико-хімічні показники родючості орного шару (0-20 см) чорнозему типового 

малогумусного в тривалому польовому досліді в ПСП «Діар» Володарського району Київської області,  

1996-2002 pp. 

Удобрення 

рН KCl 
Гідролітична кислотність, Нг, 

мг-екв/100 г 
Обмінний натрій, мг/кг 

рік рік рік 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1995 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 

Без добрив 

(контроль) 
6,9 6,2 6,8 1,0 6,7 6,7 6,9 1,90 1,23 1,08 1,06 52 107 83 109 

Рідкий гній N100 5,8 5,9 5,8 6,5 6,4 6,1 6,2 1,15 1,74 1,89 1,24 66 102 79 126 

Рідкий гній N200 5,4 5,9 5,6 6,2 6,1 6,0 6,0 1,16 1,95 2,46 1,39 72 104 91 114 

Рідкий гній N300 5,8 5,9 5,1 6,1 5,9 5,7 5,6 1,84 2,30 3,36 1,69 95 70 94 117 

Рідкий гній N400 6,9 6,7 6,3 7,2 6,6 6,8 6,9 2,05 2,25 2,40 1,73 67 97 87 126 

N100P60K80 5,4 6,8 4,9 6,0 6,9 5,5 5,9 2,23 2,70 4,05 1,57 100 84 113 90 

НІР05 1,03 0,62 1,06 3,33 0,56 0,78 0,80 0,68 0,76 1,56 0,39 27,4 20,9 17,8 19,9 

V% 11,52 6,70 12,48 40,85 5,87 8,54 8,63 26,67 25,15 41,41 18,29 24,53 14,99 13,13 11,79 

Примітка. Вихідні показники 1977 p.: pHКCL – 6,7; Нг – 1,02 мг-екв/100 г грунту. 

  

4
5
9
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Таблиця Д.4 

Вплив систематичного внесення твердої фракції тваринницьких стоків 

Калитянського свинокомплексу на вміст загального гумусу в орному шарі 

(0-20 см) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту в тривалому досліді 

Удобрення 

Вміст загального гумусу, % 

Рік Середнє за  

1996–2003 рр. 

1996 2000 2003 % 
приріст до 

контролю 

Без добрив (контроль) 1,12 0,75 0,80 0,89  

N75Р68К90 1,07 0,98 1,08 1,04 0,15 

ТФС N75 + N75Р67К90 1,17 0,96 1,22 1,12 0,23 

ТФС N75 1,20 1,02 1,29 1,17 0,28 

ТФС N75 – 1 доза + К90 1,20 0,96 1,07 1,07 0,18 

ТФС N150 – 2 дози + К90 1,22 0,96 1,14 1,11 0,22 

ТФС N225 – 3 дози + К90 1,00 0,94 1,15 1,03 0,14 

ТФС N300 – 4 дози + К90 1,13 0,91 1,11 1,05 0,16 

НІР05 0,12 0,09 0,12   

V% 10,3 6,9 10,9   
 

Таблиця Д.5 

Вплив систематичного внесення твердої фракції тваринницьких стоків 

Калитянського свинокомплексу і побічної продукції рослинництва на 

вміст загального гумусу в орному шарі (0-20 см) дерново-підзолистого 

супіщаного ґрунту в тривалому досліді 

Удобрення 

Вміст загального гумусу, % 

Рік Середнє за  

1996–2003 рр. 

1996 2000 2003 % 
приріст до 

контролю 

Без добрив (контроль) 1,12 0,75 0,80 0,89  

Солома 2,5 т/га + N25 1,21 0,88 0,89 0,99 0,10 

Солома 2,5 т/га + ТФС N75 – 1 доза 1,14 0,84 1,14 1,04 0,15 

Солома 2,5 т/га + N25+ сидерати 10 

т/га 
1,16 0,95 1,11 1,07 0,18 

ТФС N75 + сидерати 10 т 1,22 0,98 1,14 1,11 0,22 

N75Р68К90 1,07 0,98 1,08 1,04 0,15 

ТФС N75 1,20 1,02 1,29 1,17 0,28 

НІР05 0,11 0,09 0,11   

V% 10,2 6,8 10,8   
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Таблиця Д.6 

Вплив систематичного внесення рідкого гною свинокомплексу на вміст 

загального гумусу в орному (0-20 см)шарі чорнозему типового 

 

 Таблиця Д.7 

Вплив побічної продукції рослинництва (соломи пшениці озимої) у 

поєднанні з рідким гноєм і мінеральними добривами на вміст гумусу в 

орному шарі (0–20 см) чорнозему типового мало гумусного 

Удобрення 

Вміст гумусу, % 

Рік 

Середнє за 

1998-2002 рр. 

% 
± до 

контролю 1998 1999 2000 2001 2002 

Без добрив(контроль) 3,46 3,69 3,53 3,95 3,69 3,66  

Солома 5 т/га 3,42 3,69 3,87 4,08 3,88 3,79 0,13 

Солома 5 т/га + N50 3,69 3,79 3,88 4,15 3,92 3,89 0,23 

Солома 5 т/га +  

рідкий гній (N100) 
3,79 3,89 3,80 4,02 3,96 3,89 0,23 

НІР05 0,25 0,09 0,29 0,15 0,22 0,16  

V% 3,88 1,35 4,29 2,10 3,10 2,37  

 

Удобрення 

Вміст загального гумусу, % 

Рік 
Середнє за 

1998-2002 рр. 

1998 1999 2000 2001 2002 % 
± до 

контролю 

Без добрив (контроль) 3,46 3,69 3,53 3,95 3,69 3,66 – 

Рідкий гній N100 3,79 3,74 3,8 4,20 3,96 3,90 0,24 

Рідкий гній N200 3,88 3,95 4,06 4,19 4,07 4,03 0,37 

Рідкий гній N300 3,99 4,09 4,28 4,20 4,03 4,12 0,46 

Рідкий гній N400 3,90 4,00 4,12 4,22 4,01 4,05 0,39 

N100P60К80 3,89 4,16 3,98 4,17 3,99 4,03 0,37 

НІР05 0,28 0,28 0,39 0,15 0,20 0,25  

V% 4,9 4,8 6,7 2,4 3,5 4,2  
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Таблиця Д.8 

Вплив навантажень зростаючих доз осаду вертикальних відстійників на 

міграцію нітратного азоту за профілем дерново-підзолистого ґрунту 

тривалого досліду СВАТ «Агрокомбінат «Калита», 1982–1987 pp. 

У кілограмах на гектар 

Шар 

ґрунту, см 

Без добрив (контроль) 

Доза азоту і внесено N за період 

N225 – 2д. 

дози 

N225 – 2д. 

дози 

N450 – 5д. 

доз 

N675 – 6д. 

доз 
1982 р. 1987 р. 1982 р. 1987 р. 

1982 р. 1987 р. ∑N900 ∑ N1800 ∑ N2700 ∑ N5400 

0-60 57  132  171  225 471 837 

60-120 90  45  264  304 144 678 
120-180 18  106  324  408 384 876 
180-240 30  78  168  369 453 645 
240-300 60  63  432  426 369 603 
300-360 65  84  363  384 483 597 
360-420 111  162  234  417 2346 470 
420-480 81  94  105  192 351 996 
480-540 54  153  51  240 240 1320 
540-600 48  171  45  – – 2638 
Разом 533  1088  2157  2762 5241 9660 
N-NO3 120  246  488  624 1184 2183 

 

Таблиця Д. 9 

Вплив тривалого внесення надлишкового активного мулу на міграцію 

нітратного азоту за профілем дерново-підзолистого ґрунту на глибину  

до 500 см, СВАТ «Агрокомбінат «Калита» 

У кілограмах на гектар 

Шар ґрунту, 

см 

Без добрив  

(контроль) 

Надлишковий активний мул 

N225 (2 дози) N675 (6 доз) 

1992 р. 1994 р. 1992 р. 1994 р. 1992 р. 1994 р. 

0-100 64 23 361 216 145 329 
100-200 17 35 103 143 278 146 
200-300 24 0 127 81 508 332 
300-400 19 27 52 81 181 419 
400-500 32 17 103 136 128 262 

0-500 156 102 746 657 1240 1488 

X   31 20 149 131 248 298 
Sx 9 6 54 25 70 45 
V% 61,6 64,4 81,4 42,4 63,1 34,1 
S 19 13 122 56 157 101 

НІР05 34 23 214 98 275 178 
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Таблиця Д.10 

Вплив систематичного внесення твердої фракції свиней та мінеральних добрив на азотний режим орного шару  

(0-20 см) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту в тривалому досліді СВАТ «Агрокомбінат «Калита»  

Броварського району Київської області, 1996-2003 pp. 

 У міліграмах на кілограм 
 

Удобрення 

N гідролізований N-NH4 N-NО3 

рік рік рік 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
3
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

2
0
0
0
 

Без добрив 

(контроль) 
60,9 52,7 49,6 50,4 46,9 52,7 43 29,8 9,6 15,1 6,9 20,9 6,3 6,5 4,13 5,90 2,80 

Тверда фракція –  

N50-100 
72,1 76,5 61,6 60,7 49,0 60,7 56 20,2 27,0 18,9 11,1 15,5 7,0 12,1 12,4 10,8 3,13 

Тверда фракція  

N50–100 K60–120 
75,6 69,1 52,5 56,9 47,6 57,4 53 26,7 19,8 12,9 13,1 15,4 4,1 6,5 8,3 5,6 3,2 

Тверда фракція -

N100–200 K60–120 
67,9 70,5 56,7 68,1 49,0 57,3 56 30,2 14,6 14,1 14,1 13,4 8,2 7,0 7,8 5,0 3,4 

Тверда фракція -

N150–300 K60–120 
65,1 70,9 56,0 86,8 53,9 59,3 95 29,6 15,3 10,6 14,9 14,4 6,9 8,3 10,4 7,62 3,2 

Тверда фракція -

N200–400 K60-120 
65,1 74,7 53,9 73,7 51,8 65,3 76 26,9 19,1 24,7 9,1 14,4 5,7 6,3 13,4 10,0 4,8 

N50–100 K60–120 74,2 61,1 53,9 47,6 56,0 56,9 70 30,7 18,4 19,0 12,3 24,3 11,1 9,6 8,8 11,6 4,6 

N50–100P45–90К60–120 56,0 65,8 53,2 62,1 52,5 59,7 6,2 25,9 16,1 25,6 7,25 16,0 8,3 8,5 6,8 10,0 3,9 

Тверда фракція 

N50–100P45–90К60–120 
84,0 63,0 53,2 54,9 53,2 68,6 56 48,9 18,7 12,0 8,4 16,6 7,7 16,7 6,4 10,0 3,7 

НІР05 10,2 9,0 4,1 14,9 3,8 5,7 29,6 9,5 5,7 6,6 3,6 4,3 2,4 4,1 3,6 3,0 0,8 

V% 12,25 11,02 6,14 19,71 6,09 7,93 42,99 26,23 26,75 31,95 27,75 21,14 26,89 37,81 33,81 29,36 18,82 

 

4
6
3
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Таблиця Д.11 

Вплив тривалого внесення твердої фракції мінеральних добрив і побічної продукції рослинництва на азотний режим 

орного шару (0-20 см) дерново-підзолистого ґрунту в тривалому досліді СВАТ «Агрокомбінат «Калита»  

Броварського району Київської області, 1996-2001 рр. 

У міліграмах на кілограм 

Удобрення 

N гідролізований N-NH4 N-NО3 

рік рік рік 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

Без добрив (контроль) 60,9 52,7 49,1 50,4 46,9 52,7 29,8 9,6 15,1 7,0 20,9 6,3 6,5 4,1 5,9 2,8 

Солома 5 т/га + N50 70,7 48,5 49,0 49,9 37,1 51,7 32,9 9,1 24,4 8,0 14,0 6,2 4,9 3,9 7,1 2,6 

Солома 5 т/га + тверда фракція N50-100 62,3 58,3 44,8 46,7 38,5 53,3 30,5 10,7 12,0 14,7 10,4 5,6 4,1 6,2 6,8 2,0 

Солома 5 т/га + сидерати 20 т/га 57,4 56,9 51,8 60,2 47,6 58,8 33,4 15,3 13,5 10,9 15,4 9,0 4,5 6,1 6,1 2,4 

Сидерати 20 т/га + тверда фракція N50–100 63,0 62,5 51,8 54,1 53,9 61,6 23,0 12,9 11,1 10,3 13,4 12,9 5,7 8,3 4,6 2,8 

N50-100P45-90K60-120 56,0 65,8 53,2 62,1 52,5 59,7 25,9 16,1 25,6 7,2 16,0 8,3 8,5 6,8 10,0 3,9 

Тверда фракція 

N50-100P45-90K60-120 
84,0 63,0 53,2 54,9 53,2 68,6 48,9 18,7 12,0 8,4 16,7 7,7 26,7 6,4 9,5 3,7 

НІР05 13,3 8,4 4,1 7,7 9,5 8,3 11,4 5,0 8,4 3,7 4,5 3,4 11,1 2,1 2,7 0,9 

V% 14,89 10,52 5,98 10,36 14,68 10,40 25,90 27,52 37,73 28,71 21,26 31,07 92,80 25,72 27,37 
23,71 

 

4
6
4
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Таблиця Д.12 

Вплив систематичного внесення рідкого гною свиней на азотний режим орного шару (0-20 см) чорнозему типового в 

тривалому досліді ПСП «Діар» Володарського району Київської області, 1996-2002 pp. 

У міліграмах на кілограм 
 

Удобрення 

N гідролізований N-NH4 N-NО3 

рік рік рік 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 

Без добрив 

(контроль) 
161 127 113 133 117 133 105 20 20 3 9 8 12 14 8 

Рідкий гній N100 161 123 134 149 111 149 117 32 15 11 11 5 11 17 9 

Рідкий гній N200 197 133 129 144 122 144 126 31 20 7 7 3 11 21 9 

Рідкий гній N300 181 122 127 151 128 151 180 21 20 9 10 8 11 30 12 

Рідкий гній N400 167 122 115 146 115 146 114 25 15 8 8 8 8 22 13 

N100P60K80 172 131 127 145 120 146 122 34 16 13 13 4 14 36 13 

НІР05 21 7 12 9 9 09 40 9 4 5 3 3 3 12 3 

V% 8,02 3,80 6,69 4,34 4,98 4,35 21,04 22,01 14,62 40,58 22,35 38,01 17,38 35,31 21,10 

 
 

4
6
5
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Таблиця Д.13 

Вплив зростаючих доз твердої фракції тваринницьких стоків на вміст рухомого фосфору в орному шарі (0-20 см) 

тривалого досліду на дерново-підзолистому ґрунті, СВАТ «Агрокомбінат «Калита» 
 

Удобрення 

Вміст рухомого фосфору, мг/кг Приріст до 

контролю, 

% 

рік Середнє за 

1996-2000 pp. 1996 1997 1998 1999 2000 

Без добрив (контроль) 260 235 230 220 232 235 – 

N75Р68К90 540 581 598 600 630 589 150 

(ТФС) N75 + N75P68K90 630 597 582 615 645 614 161 

ТФС + N50-100 632 600 604 595 580 602 156 

ТФС + N50–100  + K60-120 628 640 660 622 680 646 174 

ТФС + N100–200  + К60-120 688 707 740 755 795 737 213 

ТФС + N150-300 + К60-120 790 714 752 785 801 768 226 

ТФС + N200–400 + К60-120 1180 1190 1100 1160 1150 1156 392 

НІР05 197 192 207 218 227 207  

V, % 38,5 39,8 36,6 39,1 37,3 38,1  

Примітка. ТФС – тверда фракція стоків. 
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Таблиця Д.14 

Вплив побічної продукції і сидератів на вміст рухомого фосфору в орному шарі (0–20 см) дерново-підзолистого 

ґрунту, СВАТ «Агрокомбінат «Калита» 
 

Удобрення 

Вміст рухомого фосфору, мг/кг 
Приріст до 

контролю рік 
Середнє за  

1996-2000 pp. 1996 1997 1998 1999 2000 
мг/кг % 

Без добрив (контроль) 260 235 230 220 232 235 - - 

Солома 5 т/га 297 294 307 310 315 305 70 30 

Солома 5 т/га + тверда фракція N75 588 560 564 555 535 560 325 138 

Сидерат 20 т/га + солома 5 т/га + N50P30K60 537 545 588 560 586 563 328 140 

N50-100P45-90K60-120 540 581 598 600 630 589 354 150 

НІР05 235 250 255 240 215 253   

V, % 34,5 37,2 38,3 38,3 38,2 37,1   
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Таблиця Д.15 

Вплив систематичного внесення рідкого гною і мінеральних добрив на вмісту рухомого фосфору в орному шарі  

(0-20 см) чорнозему типового малогумусного у тривалому досліді ПСП «Діар»  

Володарського району Київської  області  
 

Удобрення 

Вміст рухомого фосфору, мг/кг 

рік 

1980 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1997–

2002 

Рідкий гній 

Без добрив (контроль) 181 149 202 139 132 123 97 111 134 

Рідкий гній N100 186 170 202 158 153 127 109 142 149 

Рідкий гній N200 182 196 202 200 176 146 131 163 170 

Рідкий гній N300 182 200 – 218 193 146 139 195 178 

Рідкий гній N4oo 210 207 202 218 177 143 160 158 176 

NPK 181 220 197 239 189 164 161 177 188 

Солома 

Без добрив (контроль) – 149 202 139 132 123 98 111 134 

Солома 5 т/га – 194 180 187 157 146 125 136 155 

Солома 5 т/га + N50 – 174 180 167 153 125 129 128 147 

НІР05  79 45 85 47 45 73 45 30 

%  13,1 6,8 14,7 9,1 9,7 18,2 10,2 5,9 
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Таблиця Д.16 

Вплив систематичного внесення твердої фракції тваринницьких стоків Калитянського свинокомплексу на вміст 

рухомого калію і обмінного натрію в орному шарі (0-20 см) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту,  

СВАТ “Агрокомбінат “Калита”, 1996-2003 pp. 

Удобрення 

Вміст рухомого калію, мг/кг Вміст обмінного натрію, мг/кг 

рік рік 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 
1997-

2003 
1996 1997 1998 1999 

1997-

1998 

Без добрив (контроль) 65,7 70,5 62 40,0 34,0 55,7 36 50 18,0 21,7 28,6 21,3 23,8 

Тверда фракція N50-100 45,5 104,1 89 70,2 48,0 64,0 56 72 14,2 16,3 31,3 24,0 23,9 

Тверда фракція N50-100+K60-120 33,5 88,8 68 53,2 48,5 62,8 56 63 1,20 16,2 50,0 25,8 30,6 

Тверда фракція N100-200+K60-120 34,5 84,5 70 58,5 45,0 67,7 60 64 13,1 19,8 33,5 24,7 26,0 

Тверда фракція N150-300+K60-120 43,5 94,3 82 57,7 44,0 76,2 53 68 12,0 18,3 31,4 29,0 26,2 

Тверда фракція N300-400+K60-120 40,5 81,9 102 68,5 53,0 72,0 56 72 12,7 17,5 36,1 34,2 29,2 

N50-100 + К60-120 84,7 96,9 96 82,8 48,7 89,1 78 82 15,7 18,5 35,6 33,2 29,1 

N50-100P45-90K60-120 71,9 109 94 70,0 69,7 92,5 60 82 18,4 16,2 37,0 29,5 27,6 

Тверда фракція N50-100 + N45-90K60-120 54,1 100,0 74 84,3 64,2 91,5 56 78 18,9 15,3 32,0 28,5 25,6 

НІР05 19,4 13,2 15,4 15,5 11,7 14,8 11,7 11,3 0,31 2,2 6,8 4,6 2,6 

V% 33,90 13,11 17,23 21,84 21,22 18,24 18,88 14,80 17,83 11,55 17,74 15,33 8,91 
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Таблиця Д.17 

Баланс азоту, фосфору і калію в ІІ ланці II ротації польової сівозміни на дерново-підзолистому 

супіщаному ґрунті, СВАТ «Калита», 1991-1996 pp. 

                                                                                    У кілограмах  

Статті балансу 

Без добрив 

(контроль) 
N112,5P67,5K90 

НАМ - помірна 

доза N112,5 
НАМ - середня 

доза N225 
НАМ-підвищена доза 

N375 

НАМ - висока доза 

N675 

НАМ - помірна 

доза N112,5 + K60-90 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Надходження 

3 атмосф.опадами 

(8 кг/га) 
32 – 8 32 – 8 32 _ 8 32 _ 8 32 _ 8 32 _ 8 32 _ 8 

3 посівним матеріалом 19 7 5 19 7 5 19 7  19 7 5 19 7 5 19 7 5 19 7 5 

Симбіотична фіксація 

весною (35% від сухої 

речовини) 

6   10   12   14   14   13   13   

3 добривами _ _ _ 450 270 360 450 384 66 700 766 134 1800 1530 270 2700 2294 406 450 384 436 

Всього надійшло по ланці 

сівозміни, кг 
57 7 13 511 277 373 513 391 74 968 773 147 1865 1537 283 2764 2301 419 514 391 449 

В середньому, кг/га 14,2 1,8 3,2 128 69,2 93,2 128 97,8 18,5 241 193 36,8 466 384 70,8 691 575 105 128 97,8 112 

Витратна частина 

Винесено врожаєм 

основної і поб. прод. 
194,6 93,5 217,5 409,7 205,3 556,6 25,5 225,4 487,8 479,4 258,6 576,8 494,0 261,1 600,6 499,8 265,5 703,6 556,3 287,2 637 

Втрати при вимиванні 2 - - 20 -  8 - - 24  - 180  - 800  - 8 -  

Денітрифікація (22%N) 52 - - 91 - - 88 - - 148 - - 211 - - 343 - - 99 - - 

Всього винесено по 

ланці сівозміни 
248,6 93,5 217,5 520,7 205,3 555,6 521,5 225,4 487,8 651,4 258,6 576,8 885 261,1 600,6 1643 265,5 703,6 663,3 287,2 637 

В середньому кг/га 62,2 23,3 54,3 130,2 51,3 138,9 130,4 56,3 121,9 237,9 64,7 144,2 221,2 62,3 150,1 410,7 66,4 175,9 165,9 71,8 159,2 

Баланс по ланці 

сівозміни 
-191,6 -86,5 -204,5 -97,0 71,7 -142,6 -8,5 165,6 -413,8 313,6 514,4 -44,8 980 1276 -318 1121 2036 -284,6 -149,3 103,8 -188 

Середній баланс, кг/га -47,9 -21,6 51,1 -24,2 17,9 -45,6 -2,0 41,4 -103,4 78,4 128,6 -107,9 245 319 -79,4 280,3 508,9 -71,1 -37,3 26,0 
-47 

Інтенсивність балансу, 

% 
22,8 7,7 6,0 98,2 134,9 67,1 98,2 173,7 15,2 101,3 298,3 25,5 210,7 170,6 47,2 168,2 8,6 59,7 77,1 136,2 70,4 
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Таблиця Д.18 

Вплив рідкого гною і побічної продукції рослинництва на вміст рухомого калію в орному (0-20 см) шарі 

чорнозему типового в тривалому досліді ПСП «Діар» 
 

Удобрення 

Вміст рухомого калію, мг/кг 

рік 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
середнє, 

1996-2002 

Рідкий гній 

Без добрив (контроль) 118 205 172 127 79 69 77 105 

Рідкий гній N100 127 210 202 170 88 86 136 136 

Рідкий гній N200 120 205 218 158 93 120 205 159 

Рідкий гній N300 150 235 220 167 87 122 166 152 

Рідкий гній N400 148 255 223 167 109 100 168 153 

N100P60K80 120 179 199 133 75 75 126 122 

Солома 

Без добрив (контроль) 118 155 172 127 79 69 77 105 

Солома 5 т/га 100 141 145 115 71 67 92 98 

Солома 5 т/га + N50 95 152 161 118 72 89 129 114 

НІР05 20 42 31 24 13 23 47 25 

V, % 15,2 20,2 15,0 15,9 14,5 24,1 33,7 18,5 

 47
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Таблиця Д.19 

 Вплив ОМБД екобіом-північ на агрохімічні показники орного (0-20 см) шару сірого лісового ґрунту при 

вирощуванні кукурудзи на силос, ДПДГ «Чабани», 2001- 2003 рр. 

Удобрення 

Доза, 

т/га сухої 

речовини 

Гумус, 

% 

Гідролітична 

кислотність, 

мг-екв/100 г  

рНН2О рНКСl 
N гідроліз. Р2О5 К2О 

мг/кг 

Без добрив (контроль) - 1,14 0,64 7,1 6,2 58,8 125 61,3 

ОМБД Екобіом-Північ ПТц 1 1,14 0,66 7,0 6,3 54,6 168 67,5 

ОМБД Екобіом-Північ ПТс 1 1,24 0,53 7,2 6,4 58,8 150 60,0 

ОМБД Екобіом-Північ ПТц 1,5 1,22 0,82 6,7 6,0 64,4 143 60,0 

ОМБД Екобіом-Північ НТц 0,5 1,20 0,95 6,9 6,0 67,2 143 75,0 

ОМБД Екобіом-Північ НТц 0,75 1,24 0,76 6,8 6,1 58,8 143 57,5 

ОМБД Екобіом-Північ НТц 1,0 1,20 0,64 7,2 6,5 57,4 160 60,0 

ОМБД Екобіом-Північ НТц 

б/біоти 
1,0 1,24 0,79 7,0 6,3 56,0 178 60,0 

ОМБД Екобіом-Північ НТс 1,0 1,17 0,38 7,5 6,8 61,6 160 60,0 

ОМБД Екобіом-Північ НТц 1,5 1,24 0,44 7,3 6,5 58,8 15 75,0 

ОМБД Екобіом-Північ БВц 0,5 1,22 0,82 6,8 6,2 58,8 203 67,5 

ОМБД Екобіом-Північ БВц 0,75 1,03 1,04 6,8 5,9 54,6 150 60,0 

ОМБД Екобіом-Північ БВц 1 1,07 0,61 7,1 6,2 53,2 160 60,0 

ОМБД Екобіом-Північ БВц 

б/біоти 
1 1,17 0,89 6,8 6,1 58,8 178 67,5 

ОМБД Екобіом-Північ БВс 1 1,22 1,43 6,5 5,5 60,2 178 67,5 

ОМБД Екобіом-Північ БВц 1,5 1,14 1,30 6,5 5,6 63,0 178 75,0 

ОМБД Північ-озиме ПТц 0,75 1,16 1,48 6,7 5,6 60,2 195 80,0 

ОМБД Північ-озиме ПТц 1 1,14 1,09 6,9 5,9 57,4 178 75,0 

ОМБД Північ-озиме ПТс 1 1,22 0,85 7,0 6,1 56,0 185 67,5 

ОМБД Північ-озиме ПТц 1,5 1,20 1,2 6,7 5,9 57,4 178 70,0 

Гній ВРХ 30 1,20 0,87 7,0 6,0 88,2 168 67,5 

Торф низинний 60 1,41 0,48 7,4 6,5 56,0 178 67,5 

Примітка. ПТ – перехідний торф; НТ – низинний торф; БВ – буре вугілля; с – сапоніт; ц – цеоліт. 
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Таблиця Д.20 

Вплив композицій органо-мінеральних біоактивних і мінеральних добрив на біогенність, активність 

мінералізаційних процесів і продуктивність кукурудзи на силос на сірому лісовому ґрунті, 

середнє за 2001 - 2003 рр. 

Удобрення 

Загальна 

чисельність 

таксоно 

мічних груп 

мікро-

організмів, 

млн/г 

Споро 

утворю-

вальні 

бактерії, 

тис./г 

Фосформо 

білізівні 

мікроор-

ганізми, 

млн/г 

Целюло-

зоруйнівні 

мікроор- 

ганізми, 

тис./г 

Олігоніт 

рофільні 

бактерії, 

млн/г 

Азото- 

бактер, % 

обростан-

ня грудо-

чок 

грунту 

Нітрифі-

куючі 

бактерії, 

тис./г 

Мікро- 

організми, 

що 

віднов-

люють 

нітрати, 

млн/г 

Коефіцієнт 

мінера- 

лізації 

азоту, 

(КАА/ 

МПА) 

Актив-

ність 

процесу 

мінера- 

лізації 

гумусу, 
(нітрит 

ний агар/ 

ПГАП) 

Активність 

розкладу 

клітко-

вини, % 

Урожай- 

ність 

зеленої 

маси 

кукурудзи, 

т/га 

Без добрив 

(контроль) 

 

12,0 756 1,6 64 13,0 
не 

виявлено 
400 2,8 2,98 26,2 18,7 18,2 

ОМБД Екобіом-

північ, 1 т/га 
18,4 1016 2,8 190 17,9 5,5 851 15,9 4,07 30,6 21,7 31,4 

СДО «Агровіт-

Кор», 3  т/га 
20,8 967 2,7 79 14,7 1,0 673 15,9 3,33 22,8 23,5 25,4 

ОМБД Екобіом-

північ, 1,5 т/га 
22,3 1186 3,2 275 19,5 16,0 968 16,4 4,14 33,6 42,0 31,2 

N60P50K6O 20,2 1149 3,0 236 20,5 0,5 1158 16,1 3,31 28,9 23,0 25,2 

N90P75K90 20,8 695 2,7 170 19,4 6,0 1108 15,6 3,32 38,2 39,7 26,4 

НІР05 1,3 176 0,6 56 1,6 – 141 – – – 5,0 – 

Частка фактору, % 

Фаз органогенезу 42 79 23 32 33 – 23 – – – – – 

Добрив 39 6 51 45 48 – 67 – – – – – 
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Таблиця Д.21 

Вплив продуктів біологічної переробки тваринницьких стоків на урожайність сільськогосподарських культур  

І ротації польової сівозміни в тривалому досліді на дерново-підзолистому ґрунті в радгоспі „Авангард" 

Броварського району, 1977-1988 рр. 

У тонах на гектар 
 

Удобрення 

Картопля Ячмінь 
Кукурудза 

на силос 

Пшениця 

озима 

Буряки 

кормові 
Овес 

Вико-овес, 

зелена маса 

Жито озиме, 

зелений 

корм 

Кукурудза 

поукісна 

1977-1979 1980-1983 1981-1984 1982-1984 1983-1985 1984-1987 1985-1988 1986-1988 1986-1988 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Без добрив (контроль) 14,7 - 2,28 - 44,8 - 3,40 - 45,6 - 2,89 - 15,4 - 20,4 - 28,0 - 
Осад вертикальних 

відстійників (ОВВ) - 

помірна доза - N75-150 
17,7 3,0 2,90 0,62 55,2 10,4 4,16 0,76 52,0 6,4 3,32 0,43 24,5 9,1 33,1 12,7 45,2 17,2 

ОВВ - середня доза - N150-300 19,4 4,7 2,90 0,62 63,2 18,4 4,30 0,90 60,2 14,6 3,30 0,41 28,6 13,2 36,0 15,6 52,4 24,4 

ОВВ - підвищена доза - N300–600 19,7 5,0 2,93 0,65 65,5 20,7 4,25 0,85 69,2 23,6 2,97 0,08 30,9 15,5 37,8 17,4 55,6 27,6 

ОВВ - висока доза - N450-900 20,1 5,4 2,65 0,37 65,6 20,8 4,24 0,84 67,9 22,3 2,75 -0,14 27,7 12,3 39,7 19,3 58,4 30,4 

N75-150Р45-90К90-180 (N1Р1К1) 22,5 7,8 2,88 0,60 59,5 14,7 4,51 1,11 71,7 26,1 3,18 0,29 27,2 11,8 36,4 16,0 49,7 21,7 

ОВВ - помірна доза - N75-150 + 

N1Р1К1 21,2 6,5 2,81 0,53 60,2 15,4 4,44 1,04 69,1 23,5 3,05 0,16 30,2 14,8 37,0 16,6 52,1 24,1 

ОВВ - висока доза - N450-900 + 

N1Р1К1 18,1 3,4 2,79 0,51 63,4 18,6 4,10 0,70 71,5 25,9 2,58 -0,31 33,7 18,3 38,6 18,2 57,2 29,2 

Надлишковий активний мул 

(НАМ) - помірна доза - N75-150 16,8 2,1 2,66 0,38 53,3 8,50 3,81 0,04 52,7 7,1 3,11 0,22 24,0 8,60 32,8 12,4 47,1 19,1 

НАМ - середня доза - N150-300 18,3 3,6 2,88 0,60 58,5 13,7 3,94 0,54 58,4 12,8 2,87 -0,02 28,8 13,4 36,1 15,7 49,9 21,9 

НАМ - підвищена доза - N300-600 19,6 4,9 2,69 0,41 61,0 16,2 3,78 0,38 63,2 17,6 2,84 -0,05 31,5 16,1 38,0 17,6 52,6 24,6 

НАМ - висока доза - N450-900 17,2 2,5 2,53 0,25 60,5 15,7 3,89 0,49 60,1 14,5 2,65 -0,24 31,9 16,5 37,9 17,5 54,4 26,4 

НАМ - помірна доза - N75-150 + 

N1Р1К1 19,0 4,3 2,87 0,59 59,2 14,4 4,19 0,79 64,7 19,1 2,82 -0,07 31,6 16,2 37,6 17,2 51,7 23,7 

НІР05 1,9  0,41  1,8  2,8  8,6  0,31  3,5  2,9  1,6  

Примітка. 1– урожайність, 2 – приріст урожаю. Відповідальні виконавці: Е.Г. Дегодюк, 1978-1982 рр., В.І. Гамалей 1983–1990 рр., С.Е.Дегодюк 

1991-2005 рр. 
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Таблиця Д.22  

Продуктивність культур за І ротацію польової сівозміни на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті в тривалому 

досліді радгоспу «Авангард» Броварського району Київської області, середнє за 1979–1988 pp. 
 

Удобрення 

Добрива 
Продуктивність, т/г з.о. 

Сума 

зерно- 

вих  

оди-

ниць,  

т 

Серед-

нє,  

т/га 

При 

ріст, 

т/га 

 

Окупність 

приростом 

урожаю 
середня  

доза N, 

кг/га 

фізична 

вага, т/га карто 

пля 
ячмінь 

кукурудза 

на силос 

пшениця 

озима 

буряки 

кормові 
овес 

вико-овес 

зелена 

маса 

жито 

озиме, 

зелений 

корм 

кукуруд

за 

поукісна 

1 кг 

N, кг 

1 т 

фізичної 

ваги, кг 

Без добрив (контроль) - - 3,68 2,28 7,60 3,40 9,0 2,31 1,85 2,45 3,36 35,93 4,00 - - - 

Осад вертикальних відстійників 

(ОВВ) - помірна доза - N75-150 
112 37,0 4,43 2,90 9,40 4,16 10,4 2,66 2,94 3,97 5,42 46,28 5,14 1,14 10,2 30,8 

ОВВ - середня доза - N150-300 225 75,0 4,85 2,90 10,7 4,30 12,0 2,64 3,43 4,32 3,29 48,43 5,38 1,38 6,13 18,4 

ОВВ - підвищена доза - N300–600 315 105 4,92 2,93 11,1 4,25 13,8 2,38 3,71 4,34 6,67 54,10 6,01 2,01 6,30 19,1 

ОВВ - висока доза - N450-900 675 225 5,02 2,65 11,2 4,24 13,6 2,20 4,04 4,76 7,01 54,72 6,08 2,08 3,10 9,28 

N75-150 Р45-90 К90-180 (N1Р1К1) 112 0,8 5,63 2,88 10,1 4,51 14,3 2,54 3,26 4,37 5,96 53,55 5,95 1,95 17,4 – 

ОВВ - помірна доза -N75-150 + 

N1Р1К1 
212 650, 5,30 2,81 10,2 4,44 13,8 2,44 3,62 4,44 6,25 53,30 5,92 1,92 9,08 29,5 

ОВВ - висока доза - N450-900 + 

N1Р1К1, 
787 262 4,52 2,79 10,8 4,10 14,3 2,06 4,04 4,63 6,86 54,10 6,01 2,01 2,55 7,67 

НАМ - помірна доза - N75-150 112 56,0 4,20 2,66 9,10 3,81 10,5 2,49 2,88 3,94 5,65 45,23 5,02 1,02 9,10 18,2 

НАМ - середня доза - N150-300 225 112 4,58 2,88 9,90 3,94 11,7 2,30 3,46 4,33 5,99 49,08 5,45 1,45 6,48 12,9 

НАМ - підвищена доза - N300-600 315 158 4,90 2,69 10,4 3,78 12,6 2,27 3,78 4,56 6,31 51,29 5,70 1,70 5,40 10,8 

НАМ - висока доза - N450-900 675 338 4,30 2,53 10,3 3,89 12,0 2,12 3,83 4,55 6,53 50,05 5,56 1,56 2,31 4,62 

НАМ - помірна доза - N75-150 + 

N1Р1К1 
225 57,0 4,75 2,87 10,1 4,19 12,9 2,26 3,79 4,51 6,20 51,57 5,73 1,73 7,69 30,4 

Примітка. Відповідальні виконавці: Е.Г. Дегодюк, 1978-1982 рр., В.І. Гамалей 1983–1990 рр., С.Е.Дегодюк 1991-2005 рр. 
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Таблиця Д.23 

Продуктивність II ланки польової сівозміни в II ротації з помірним навантаженням надлишковим 

активним мулом та побічною продукцією рослинництва в тривалому досліді на дерново-підзолистому ґрунті, 

СВАТ «Агрокомбінат «Калита», середнє за 1991-1996 рр. 

У тоннах на гектар зернових одиниць 

 

Удобрення 

Буряки кормові, 

середнє за 

1991-1993 рр. 

Овес, 

середнє за 

1992-1994 рр. 
Вико-

овес, 

зелена 

маса, 

1993-

1995 

рр. 

Жито, 

середнє за 

1994-1996 рр. 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 л
ан

к
и

 

сі
в
о
зм

ін
и

, 
т.

з.
о
. т/га з.о. 

Внесено 
N (NPK) 
з добри-

вами, 
кг 

Фізи-

чна 

вага 

доб-

рив, 

т/га 

Окуп-
ність 1 кг 

NPK, 
 кг з.о. 

к
о
р
ен

еп
л
о
д

и
 

ги
ч
к
а 

р
аз

о
м

 

зе
р
н

о
 

со
л
о
м

а 

р
аз

о
м

 

зе
р
н

о
 

со
л
о
м

а 

р
аз

о
м

 

се
р
ед

н
я
 

п
р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 

п
р
и

р
іс

т 

Без добрив (контроль) 4,8 0,67 5,47 1,74 0,95 2,69 1,36 2,04 0,78 2,82 12,34 3,09 – – – – 

Солома 5 т/га 6,7 0,94 7,61 2,03 1,14 3,17 2,75 2,42 0,96 3,38 16,91 4,23 1,15 10 2,5 115 

Солома 5 т/га + НАМ N75-150 8,3 1,46 9,76 2,78 2,17 4,95 3,55 3,04 1,64 4,68 22,84 5,73 2,65 122 59 21,7 

Солома 5 т/га  +  

сидерати  20 т/га 
8,1 1,46 9,56 2,79 2,44 5,23 3,86 2,92 1,75 4,67 23,32 5,83 2,75 30 12,5 91,6 

Сидерати 20 т/га +  

НАМ N75-150 
8,7 1,74 10,44 2,89 2,34 5,23 3,94 3,32 1,85 5,17 24,78 6,19 3,11 132 66 23,6 

N75-150P45-60K60-120
*) 8,9 1,34 10,23 2,78 1,56 4,34 3,71 3,00 1,20 4,20 22,48 5,62 2,54 270 0,96 9,4 

НАМ - помірна доза N 75-150 6,6 1,19 7,79 2,54 1,59 4,13 3,59 2,93 1,29 4,22 19,73 4,93 1,85 225 75 8,2 

НІР05 0,8   0,09    0,21         

Примітка. NРК*) – вміст поживних речовин в мінеральних добривах. НАМ – надлишковий активний мул. 
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Таблиця Д.24  

Вплив органічних і мінеральних добрив на продуктивність культур польової сівозміни на чорноземі 

типовому, (ПСП «Діар»), середнє за 1983-1988 рр. 

У тоннах на гектар зернових одиниць 

 
 

 

Удобрення 

 

Буряки 

кормові 
Ячмінь ярий Куку- 

рудза на 

силос 

Овес 
Люцер

на 

Продуктив

ність 

ланки 

сівозміни, 

т/га з.о. 

 

Середня 

продуктив

ність, 

т/га з.о. 

Приріст 

т/га з.о. 

Оплата 1 т 

органічних 

добрив 

приростом 

врожаю, т 

корене 

плоди 
гичка зерно солома зерно солома 

рік 

1983-1987 1984-1986 
1985-

1987 
1986-1988 

1987-

1988 

Без добрив (контроль) 8,20 1,36 2,13 0,76 4,27 1,83 0,77 3,96 23,28 4,66 _ _ 

Рідкий гній N100 щорічно 11,66 2,21 2,82 1,00 6,34 2,27 1,08 5,24 32,62 6,52 1,86 37,0 

Рідкий гній N200 щорічно 13,98 2,65 3,27 1,42 7,68 2,61 1,37 6,75 39,73 7,95 3,29 33,0 

Рідкий гній N300 щорічно 16,00 3,29 3,42 1,94 8,72 2,89 2,00 7,41 45,67 9,13 4,47 30,0 

Рідкий гній N400 щорічно 13,72 2,24 2,89 0,97 6,34 2,26 1,08 4,71 34,21 6,84 2,18 11,0 

N100Р60К80 (N1Р1К1)   16,98  3,60 3,29 2,26 8,92 2,44 1,87 7,64 47,00 9,40 4,74 - 

Рідкий гній N100 + N1P1K1 13,80 1,82 3,12 1,58 5,76 2,72 1,42 5,97 36,19 7,24 2,58 52,0 

Рідкий гній N200 + N1P1K1 14,12 2,90 3,39 1,77 6,12 2,77 1,78 5,94 38,79 7,76 3,10 32,0 

Рідкий гній N100 + N2P1K1 12,72 3,20 3,35 1,82 6,48 2,52 1,82 5,61 39,23 7,85 3,19 64,0 

Рідка фракція N100 14,48 2,88 3,08 1,30 5,03 2,30 1,09 4,31 34,47 6,89 2,23 45,0 

Рідка фракція N100 + Р60 14,10 3,01 3,12 1,50 5,25 2,30 1,11 4,58 34,97 6,99 2,33 47,0 

Р60 14,76 2,86 3,15 1,55 5,52 2,34 1,12 4,50 35,80 7,16 2,50 - 

Рідка фракція N200 15,38 2,18 2,74 0,94 5,81 2,20 1,02 4,76 35,03 7,00 2,34 23,0 

НІР05 2,31  0,17  0,94 0,08  0,55     

Примітка. Відповідальні виконавці: Е.Г. Дегодюк, 1977-1990 рр., С.Е.Дегодюк 1991-2003 рр. 
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Таблиця Д.25 

Вплив рідкого гною свиней і мінеральних добрив на якість основної продукції у тривалому досліді на  

чорноземі типовому малогумусному, ПСП «Діар», середнє за 1981–1985 pp. 
 

Удобрення 

 

Буряки кормові  Ячмінь ярий Кукурудза на силос  

цукор, 

% 

протеїн 

клітко- 

вина, 

% 

протеїн 

клітко- 

вина, 

% 

 

протеїн 

% 

збір 

основної і 

побічної 

продукції, 

т/га 

приріст, 

т/га 
% 

збір 

основної і 

побічної 

продукції, 

т/га 

приріст, 

т/га 
% 

збір 

основної і 

побічної 

продукції, 

т/га 

приріст 

т/га 

Без добрив (контроль) 12,55 6,88 0,75 – 5,03 8,81 0,26 – 33,4 4,94 0,20 – 

Рідкий гній N100 щорічно 10,62 7,00 1,06 0,31 7,73 9,34 0,38 0,12 35,2 8,94 0,48 0,28 

Рідкий гній N200 щорічно 10,47 6,42 1,09 0,34 8,51 10,26 0,44 0,18 35,6 10,56 0,62 0,42 

Рідкий гній N300 щорічно 9,92 8,88 1,63 0,88 8,06 10,90 0,46 0,20 35,5 11,00 0,71 0,51 

Рідкий гній N400 щорічно 11,80 9,87 1,92 1,17 8,88 10,91 0,52 0,26 35,5 10,44 0,65 0,45 

N100Р60К80 10,10 8,27 1,39 0,64 8,56 8,85 0,39 0,13 35,6 8,75 0,41 0,21 

Рідкий гній N100 + N100Р60К80 11,20 9,68 1,88 1,08 8,87 8,10 0,39 0,13 33,9 7,12 0,34 0,14 

X  10,95 8,14 1,39  7,95 9,60 0,41  34,96 8,82 0,49  

Sx 0,39 0,57 0,18  0,55 0,45 0,03  0,37 0,89 0,08  

V% 8,7 17,2 32,0  17,0 11,5 20,0  2,6 24,6 37,8  

S 0,95 1,40 0,44  1,35 1,11 0,08  0,91 2,17 0,18  

HIP05 1,25 1,83   1,77 1,45 0,11  1,20 2,85 0,24  
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Таблиця Д.26 

Вплив ОМБД екобіом на якісні показники зерна пшениці озимої у напівстаціонарному досліді на сірому лісовому 

легкосуглинковому ґрунті, ДПДГ «Чабани», середнє за 2002–2005 pp. 

Удобрення Доза 

добрив 
Вміст якісних показників, % 

 

 

 

 
протеїн білок 

клейко- 

вина 
зола жир крохмаль Р2О5 К2О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Без добрив (контроль) – 12,36 10,77 25,60 1,48 1,77 54,24 0,95 0,62 

ОМД Екобіом – «Озиме» врозкид 2 т/га 12,60 11,46 26,12 1,61 1,78 53,39 0,84 0,61 

ОМД Екобіом БВ промисловий 1 т/га 12,46 11,18 26,31 1,42 1,77 54,64 0,90 0,63 

ОМД Екобіом БВ промисловий 1,5 т/га 12,64 11,63 26,50 1,42 1,71 55,07 0,87 0,60 

ОМД Екобіом БВ промисловий 2 т/га 12,46 11,57 25,54 1,41 1,76 53,15 0,85 0,62 

ОМД Екобіом БВ промисловий 3 т/га 12,84 11,97 27,30 1,42 1,78 52,17 0,89 0,62 

Екобіом ПТ (модельний) 2 т/га 12,86 11,64 26,89 1,48 1,78 53,76 0,88 0,60 
Екобіом НТ (модельний) 2 т/га 12,21 10,86 25,62 1,57 1,79 53,92 0,91 0,63 

СДО «Агровіт-Кор» БВ промисловий 

врозкид 
1 т/га 12,48 11,13 25,70 1,41 1,71 54,22 0,92 0,68 

СДО «Агровіт-Кор»  БВ промисловий 

врозкид 
1,5 т/га 12,50 11,63 26,13 1,41 1,75 54,36 0,87 0,66 

N60P50K60 екв. 2 т/га ОМД Екобіом БВ 

промисловий 
– 11,84 10,89 24,96 1,52 1,77 54,07 0,93 0,65 

ОМД Екобіом БВ промисловий + 

емістим-С 2 мл/га навесні 
2 т/га 12,57 11,47 26,50 1,35 1,65 54,29 0,87 

0,58 
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Продовж. табл. Д.26 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обробка посіву РР Емістим навесні  
(5 мл/га) 

– 12,60 11,53 25,58 1,42 1,69 54,69 0,85 0,61 

N60P50K60 + Емістим-С  5 мл/га 
(навесні) 

12,36 11,08 24,79 1,58 1,71 55,74 0,89 0,65 

СДО «Агровіт-Кор» на ПП 1 т/га 12,47 11,20 24,61 1,43 1,74 55,45 0,86 0,61 

ОМБД Екобіом БВ (змодельов) - врозкид 1,5 т/га 12,63 11,46 25,87 1,45 1,77 54,39 0,88 0,61 

ОМБД Екобіом БВ (промислова партія) -  
в рядки 

100 кг/га 12,21 10,89 25,94 1,40 1,71 53,48 0,90 0,61 

ОМБД Екобіом БВ (промислова партія) -  
в рядки 300 кг/га 12,30 11,18 24,82 1,54 1,78 54,93 0,84 0,59 

ОМБД Екобіом БВ (промислова партія) - 
локально 300 кг/га 12,63 11,02 25,01 1,40 1,73 52,73 0,87 0,59 

ОМБД Екобіом БВ (промислова партія) - 
локально 1 т/га 12,32 10,99 25,70 1,35 1,73 55,02 0,91 0,64 

ОМБД Екобіом БВ (промислова партія) - 
локально 2 т/га 12,16 11,06 25,80 1,41 1,79 53,03 0,88 0,61 

N60P50K60 екв. 2 т/га Екобіому БВ 
локально 

- 11,66 10,02 25,06 1,40 1,80 54,16 1,14 0,72 

N30P25K30 екв. 1 т/га Екобіому БВ 
локально 

- 11,92 10,26 24,11 1,20 1,75 52,38 0,82 0,68 

N10P10K10 екв. 2 т/га Екобіому БВ в рядки - 11,12 10,47 25,62 1,21 1,67 55,71 1,05 0,61 

X   12,34 11,14 25,67 1,43 1,75 54,12 0,90 0,63 

Sx  0,08 0,10 0,16 0,02 0,01 0,20 0,01 0,01 
V%  3,2 4,2 2,9 6,8 2,3 1,8 7,7 5,3 
S  0,39 0,46 0,75 0,10 0,04 0,98 0,07 0,03 

HIP05  0,23 0,28 0,45 0,06 0,02 0,59 0,04 0,02 
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Додаток Ж 

Результати розрахунків економічної та енергетичної ефективності 
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Таблиця Ж.1 

Економічна ефективність сільськогосподарських культур за застосування 

добрив в V ротації польової сівозміни, ДПДГ Чабани, 2001 – 2010 рр. 

Удобрення на 

1 га ріллі 

Урожайність, 

т/га 

Собівартість 

1 т урожаю, 

грн 

Прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рента-

бельності,% гній, т NPK, кг 

1 2 3 4 5 6 

Горох (зерно) 2000-2002 рр (післядія гною ВРХ ІV року) 

Без добрив (контроль) 1,87 4216 4084 52 

Мінеральна система удобрення 

- N20P30K30 2,78 3837 7126 67 

- N40P60K60 3,27 4063 7642 58 

- N60P60K90 3,04 4804 4852 33 

Відновлювана система удобрення 

30 N20P30K30+пп 2,69 4438 5279 44 

30 N30P30K45+пп 2,85 4424 5631 45 

Органо-мінеральна система удобрення 

60 N20P30K30 2,87 4547 5317 41 

60 N40P60K60 3,38 4637 5959 38 

60 N40P60K90 3,60 4537 6706 41 

60 N80P90K120 3,18 6162 758 4 

Органічна система удобрення 

60 N0P0K0 2,71 3806 7031 68 

120 N0P0K0 3,12 4076 7250 57 

Пшениця озима 2001-2003 рр. (післядія гною ІІІ року) 

Без добрив (контроль) 2,48 2391 6470 109 

Мінеральна система удобрення 

– N30P20K20 3,32 2532 8193 97 

– N60P40K40 3,62 2965 7066 69 

– N90P40K60 3,61 3379 5851 48 

Відновлювана система удобрення 

30 N30P20K20+пп 3,22 3005 6423 66 

30 N45P20K30+пп 3,35 3110 6331 61 

Органо-мінеральна система удобрення 

60 N30P20K20 3,46 3120 6504 60 

60 N60P40K40 3,82 3436 5973 46 

60 N90P40K60 3,95 3696 5150 35 

60 N120P60K80 3,67 4599 1471 9 

Органічна система удобрення 

60 N0P0K0 3,06 2728 6954 83 

120 N0P0K0 3,47 3099 6598 61 
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Продовж. табл. Ж.1 

1 2 3 4 5 6 

Буряки цукрові, 2002, 2004 рр. (пряма дія гною ВРХ) 

Без добрив (контроль) 25,3 327 7658 92 

Мінеральна система удобрення 

- N60P50K60 32,0 449 5805 40 

- N120P100K120 36,0 559 2573 13 

- N180P100K180 33,9 688 -1950 -8 

Відновлювана система удобрення 

30 N60P50K60+пп 33,1 545 2818 16 

30 N90P50K90+пп 34,6 573 1955 10 

Органо-мінеральна система удобрення 

60 N60P50K60 35,6 608 786 4 

60 N120P100K120 39,1 700 -2725 -10 

60 N180P100K180 38,5 796 -6410 -21 

60 N240P150K240 36,2 993 -13148 -37 

Органічна система удобрення 

60 N0P0K0 31,5 500 4092 26 

120 N0P0K0 34,7 663 -1150 -5 

Кукурудза на силос, 2003-2005 рр. (післядія гною І року) 

Без добрив (контроль) 21,5 331 5794 82 

Мінеральна система удобрення 

- N40P30K40 31,5 365 7394 64 

- N80P60K80 36,7 420 6624 43 

- N120P60K120 37,2 475 4641 26 

Відновлювана система удобрення 

30 N30P40K30+пп 34,1 376 7637 60 

30 N60P30K60+пп 36,8 389 7779 54 

Органо-мінеральна система удобрення 

60 N40P30K40 37,6 382 8212 57 

60 N80P60K80 41,6 436 6813 38 

60 N120P60K120 43,0 477 5302 26 

60 N160P90K160 43,5 552 2067 9 

Органічна система удобрення 

60 N0P0K0 32,3 319 9077 88 

120 N0P0K0 34,6 372 7903 61 

Ячмінь, 2004-2005 рр. (післядія гною ІІ року) 

Без добрив (контроль) 1,79 3026 3712 69 

Мінеральна система удобрення 

- N30P30K30 3,22 2619 7987 95 

- N60P60K60 3,42 3328 6059 53 

- N90P60K90 3,71 3531 5819 44 
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Продовж. табл. Ж.1 

1 2 3 4 5 6 

Відновлювана система удобрення 

30 N30P30K30+пп 3,29 2953 7063 73 

30 N45P30K45+пп 3,64 2905 7990 76 

Органо-мінеральна система удобрення 

60 N30P30K30 3,15 3432 5254 49 

60 N60P60K60 3,72 3705 5190 38 

60 N90P60K90 3,81 4065 3943 25 

60 N120P90K120 3,65 5046 197 1 

Органічна система удобрення 

60 N0P0K0 2,35 3272 4296 56 

120 N0P0K0 3,12 3242 5796 57 

Конюшина, 2005 р. (післядія гною ІV року) 

Без добрив (контроль) 21,2 423 22824 254 

Мінеральна система удобрення 

- N30P30K30 24,8 506 24656 197 

- N60P60K60 27,2 581 25001 158 

- N90P60K90 27,3 642 23429 134 

Відновлювана система удобрення 

30 N30P30K30+пп 27,2 520 26667 189 

30 N45P30K45+пп 32,1 486 32543 209 

Органо-мінеральна система удобрення 

60 N30P30K30 27,9 549 26522 173 

60 N60P60K60 30,0 618 26456 143 

60 N90P60K90 33,7 615 29816 144 

60 N120P90K120 30,4 765 22356 96 

Органічна система удобрення 

60 N0P0K0 27,2 446 28663 236 

120 N0P0K0 27,6 528 26831 184 

Пшениця озима, 2006-2008 рр. (післядія гною ІІІ року) 

Без добрив (контроль) 2,62 2267 7162 121 

Мінеральна система удобрення 

- N20P30K30 3,65 2392 9519 109 

- N40P60K60 3,93 2886 8310 73 

- N60P60K90 3,80 3333 6336 50 

Відновлювана система удобрення 

30 N20P30K30+пп 3,61 2772 8045 80 

30 N30P30K45+пп 3,72 2870 7925 74 
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Продовж. табл. Ж.1 

1 2 3 4 5 6 

Органо-мінеральна система удобрення 

60 N20P30K30 3,77 2949 7731 70 

60 N40P60K60 3,99 3440 6225 45 

60 N60P60K90 4,05 3718 5190 34 

60 N80P90K120 4,12 4286 2943 17 

Органічна система удобрення 

60 N0P0K0 3,40 2461 8633 103 

120 N0P0K0 3,67 2933 7585 70 

Буряки цукрові, 2007, 2009 рр. (пряма дія гною) 

Без добрив (контроль) 23,5 347 6652 82 

Мінеральна система удобрення 

- N60P50K60 30,3 470 4855 34 

- N120P100K120 37,4 540 3356 17 

- N180P100K180 34,3 680 -1726 -7 

Відновлювана система удобрення 

30 N60P50K60+пп 33,7 536 3153 17 

30 N90P50K90+пп 35,6 559 2514 13 

Органо-мінеральна система удобрення 

60 N60P50K60 34,6 623 227 1 

60 N120P100K120 43,5 636 -266 -1 

60 N180P100K180 46,5 672 -1939 -6 

60 N240P150K240 46,7 786 -7279 -20 

Органічна система удобрення 

60 N0P0K0 30,2 519 3365 21 

120 N0P0K0 39,9 586 1756 8 

Кукурудза на силос, 2008 - 2009 рр. (післядія гною І року)  

Без добрив (контроль) 23,6 308 6895 95 

Мінеральна система удобрення 

- N40P30K40 36,5 326 10016 84 

- N80P60K80 44,5 359 10714 67 

- N120P60K120 42,5 425 7420 41 

Відновлювана система удобрення 

30 N40P30K40+пп 40,4 333 10784 80 

30 N60P30K60+пп 45,1 331 12131 81 

Органо-мінеральна система удобрення 

60 N40P30K40 42,3 348 10677 73 

60 N80P60K80 51,5 367 12005 64 

60 N120P60K120 52,0 407 10022 47 

60 N160P90K160 53,7 462 7416 30 



486 

 

 

Продовж. табл. Ж.1 

1 2 3 4 5 6 

Органічна система удобрення 

60 N0P0K0 39,6 274 12906 119 

120 N0P0K0 46,6 295 14196 103 

Жито озиме, 2009-2010 рр. (післядія гною ІІ року) 

Без добрив (контроль) 2,27 2519 3588 63 

Мінеральна система удобрення 

- N30P30K30 3,33 2660 4795 54 

- N60P60K60 3,55 3326 2747 23 

1 2 3 4 5 6 

- N90P60K90 3,54 3816 1006 7 

Відновлювана система удобрення 

30 N30P30K30+пп 3,71 2738 5054 50 

30 N45P30K45+пп 4,08 2700 5711 52 

Органо-мінеральна система удобрення 

60 N30P30K30 3,71 3035 3950 35 

60 N60P60K60 4,73 3015 5133 36 

60 N90P60K90 4,65 3431 3109 19 

60 N120P90K120 4,28 4409 -1324 -7 

Органічна система удобрення 

60 N0P0K0 3,14 2596 4722 58 

120 N0P0K0 3,87 2733 5290 50 

Примітка. пп – побічна продукція. 
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Таблиця Ж.2 

Енергетична ефективність застосування твердої фракції стоків (ТФС) за 

вирощування сільськогосподарських культур СВАТ «Агрокомбінат 

«Калита»   

Удобрення 

NPK, кг, 

діючої 

речовини 

Всього  

на 1 га, МДЖ 

Енергоємність 

урожаю, 

МДж/га 

Кее 

1 2 3 4 5 

Ячмінь ярий, 1996-1998 рр. 

Без добрив (контроль) 11164 18095 1,62 

ТФС – N50 – 12926 27965 2,16 

ТФС – N50  К60 13838 27143 1,96 

ТФС – N100  К60 15362 32078 2,09 

ТФС – N150  К60 16637 31091 1,87 

ТФС – N200  К60 21160 30268 1,43 

ТФС – N50   N50Р45К60 18786 33229 1,77 

 N50Р45К60 17043 30926 1,81 

 N50 К60 16471 34874 2,12 

Післядія загортання 

соломи – 5 т/га  
N50 15934 23030 1,45 

Післядія загортання 

соломи – 5 т/га + ТФС – 

N100 

– 14433 27636 1,91 

Післядія загортання 

соломи – 5 т/га +  

сидерати – 2 т/га 

N50 15960 32736 2,05 

Післядія загортання 

сидератів + ТФС – N100 
– 14444 31749 2,20 

Люпин на насіння, 1999-2001 рр. 

Без добрив (контроль) 7135 42128 5,90 

ТФС – N100 – 10402 53430 5,14 

ТФС – N100  К120 11827 58157 4,92 

ТФС – N200   К120 14731 60417 4,10 

ТФС – N300  К120 17628 59184 3,36 

ТФС – N400   К120 20524 58157 2,83 

ТФС – N100  N100Р90К120 21693 59184 2,73 

 N100Р90К120 18446 57951 3,14 

 N100 К120 17295 62061 3,59 
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Продовж. табл. Ж.2 

1 2 3 4 5 

солома – 5 т/га   N50 12455 56513 4,54 

солома – 5 т/га + ТФС – 

N100 
– 10954 62678 5,72 

солома – 5 т/га +  

сидерати  
N50 14014 57129 4,08 

сидерати + ТФС – N100 – 12082 57540 4,76 

Пшениця озима, 2001-2003 рр. 

Без добрив (контроль) 12375 33908 2,74 

ТФС – N50 – 14152 47569 3,36 

ТФС – N50  К60 15113 47734 3,16 

ТФС – N100  К60 16631 51520 3,10 

ТФС – N150  К60 17897 48063 2,69 

ТФС – N200  К60 22419 47734 2,13 

ТФС – N50   N50Р45К60 20035 49380 2,46 

 N50Р45К60 18259 46911 2,57 

 N50 К60 17690 51520 2,91 

Післядія загортання 

соломи – 5 т/га  
N50 17148 39010 2,27 

Післядія загортання 

соломи – 5 т/га + ТФС – 

N100 

– 15651 44607 2,85 

Післядія загортання 

соломи – 5 т/га +  

сидерати – 2 т/га 

N50 17151 40162 2,34 

Післядія загортання 

сидератів + ТФС – N100 
– 15664 49051 3,13 

Кукурудза на силос, 2003-2005 рр. 

Без добрив (контроль) 7924 93480 11,80 

ТФС – N100 – 12965 173840 13,41 

ТФС – N100  К120 14566 182450 12,53 

ТФС – N200   К120 17899 202540 11,32 

ТФС – N300  К120 20993 211560 10,08 

ТФС – N400   К120 23980 215660 8,99 

ТФС – N100  N100Р90К120 25049 211150 8,43 

 N100Р90К120 21477 195980 9,13 

 N100 К120 20328 196390 9,66 
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Продовж. табл. Ж.2 

1 2 3 4 5 

солома – 5 т/га   N50 13762 116030 8,43 

солома – 5 т/га + ТФС – 

N100 
– 13716 184910 13,48 

солома – 5 т/га +  

сидерати  
N50 17037 190240 11,17 

сидерати + ТФС – N100 – 14963 189010 12,63 

Соя, 2004-2005 рр. 

Без добрив (контроль) 9814 14118 1,44 

ТФС – N50 – 11624 28779 2,48 

ТФС – N50  К60 12577 36381 2,89 

ТФС – N100  К60 14098 39096 2,77 

ТФС – N150  К60 15357 35838 2,33 

ТФС – N200  К60 19883 36562 1,84 

ТФС – N50   N50Р45К60 17520 38191 2,18 

 N50Р45К60 15773 36019 2,28 

 N50 К60 15204 39277 2,58 

Післядія загортання 

соломи – 5 т/га  
N50 14603 20453 1,40 

Післядія загортання 

соломи – 5 т/га + ТФС – 

N100 

– 13137 29865 2,27 

Післядія загортання 

соломи – 5 т/га +  

сидерати – 2 т/га 

N50 14661 31856 2,17 

Післядія загортання 

сидератів + ТФС – N100 
– 13156 33485 2,55 
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Таблиця Ж.3 

Енергетична ефективність за застосування рідкого гною за вирощування 

сільськогосподарських культур ПСП «Діар», 1997-2003 рр. 

Удобрення 
Всього на 1 га, 

МДЖ 

Енергоємність 

урожаю, МДж/га 
Кее 

1 2 3 4 

Пшениця озима 1997-1999 рр. 

Без добрив (контроль) 12357 27488 2,22 

Рідкий гній N100 12910 48228 3,74 

Рідкий гній N200 12987 59750 4,60 

Рідкий гній N300 13064 71436 5,47 

Рідкий гній N400 13108 71436 5,45 

N100Р60К80 23021 62383 2,71 

Кукурудза на зерно 1998-2000 рр. 

Без добрив (контроль) 5903 40121 6,80 

Рідкий гній N100 6956 53898 7,75 

Рідкий гній N200 7074 66162 9,35 

Рідкий гній N300 7181 76608 10,67 

Рідкий гній N400 7381 98410 13,33 

N100Р60К80 17092 65708 3,84 

Вико-овес (зелена маса) 1999-2001 рр. 

Без добрив (контроль) 10739 73458 6,84 

Рідкий гній N100 11235 108570 9,66 

Рідкий гній N200 11282 144606 12,82 

Рідкий гній N300 11329 176946 15,62 

Рідкий гній N400 13206 182028 13,78 

N100Р60К80 22685 136752 6,03 

Соняшник 2000-2001 рр. 

Без добрив (контроль) 6029 12410 2,06 

Рідкий гній N100 6540 17510 2,68 

Рідкий гній N200 6618 27200 4,11 

Рідкий гній N300 6706 39610 5,91 

Рідкий гній N400 6759 42500 6,29 

N100Р60К80 16669 34000 2,04 
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Продовж. табл. Ж.3 

1 2 3 4 

Буряки цукрові 2002-2003 рр. 

Без добрив (контроль) 6800 40180 5,91 

Рідкий гній N100 7784 80360 10,32 

Рідкий гній N200 8144 106190 13,04 

Рідкий гній N300 8824 158260 17,94 

Рідкий гній N400 9012 170150 18,88 

N100Р60К80 18762 154570 8,24 

Ячмінь ярий 2003 р. 

Без добрив (контроль) 11184 25662 2,29 

Рідкий гній N100 11702 35697 3,05 

Рідкий гній N200 11753 38658 3,29 

Рідкий гній N300 11805 41783 3,54 

Рідкий гній N400 11822 37013 3,13 

N100Р60К80 21786 40632 1,87 
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Таблиця Ж.4 

Енергетична ефективність застосування органо-мінеральних біоактивних 

добрив екобіом за вирощування сільськогосподарських культур ДПДГ 

«Чабани», 2001-2010 рр.  

Удобрення 

Доза 

ОМБД, 

т/га 

Спосіб  

внесення 

Всього  

на 1 га, 

МДЖ 

Енергоємність 

урожаю, 

МДж/га 

Кее 

1 2 3 4 5 6 

Пшениця озима 2002-2005 рр. 

Без добрив (контроль) – 13009 32591 2,51 

ОМБД БВ 2,0 врозкид 13690 66005 4,82 

ОМБД БВ 1,0 врозкид 13541 55141 4,07 

ОМБД БВ 3,0 врозкид 13820 70449 5,10 

ОМБД ПТ 2,0 врозкид 13696 67980 4,96 

ОМБД НТ 2,0 врозкид 13687 65017 4,75 

N60P50K60 – 
eкв. 1 т/га ОМБД 

– врозкид 19868 57445 2,89 

ОМБД БВ 1,0 локально 13560 62383 4,60 

ОМБД БВ 2,0 локально 13692 66663 4,87 

ОМБД БВ 0,1 в рядки 13379 36706 2,74 

БВ 0,3 в рядки 13475 60244 4,47 

Кукурудза на силос, 2001-2003 рр. 

Без добрив (контроль) – 8287 110290 13,31 

ОМБД - ПТц 2,0 врозкид 10457 181220 17,33 

ОМБД - ПТс 2,0 врозкид 10368 177120 17,08 

ОМБД - ПТц 3,0 врозкид 10697 186960 17,48 

ОМБД - НТц 2,0 врозкид 10315 174660 16,93 

ОМБД - НТс 2,0 врозкид 10262 172200 16,78 

ОМБД - НТц 3,0 врозкид 10732 188600 17,57 

ОМБД - БВц 1,0 врозкид 9792 155800 15,91 

ОМБД - БВц 2,0 врозкид 10448 180810 17,31 

ОМБД - БВс 2,0 врозкид 10350 176300 17,03 

ОМБД - БВц 3,0 врозкид 10600 182450 17,21 

NPK – 

екв. 2,0 т/га ОМБД 
– врозкид 17883 150880 8,44 

Гній 30 врозкид 13093 152930 11,68 
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Продовж. табл. Ж.4 

1 2 3 4 5 6 

Кукурудза на силос, 2001-2003 рр. 

Без добрив (контроль) – 8287 110290 13,31 

ОМБД БВ 1,0 врозкид 9792 155800 15,91 

ОМБД БВ 2,0 врозкид 10448 180810 17,31 

ОМБД БВ 3,0 врозкид 10600 182450 17,21 

N40Р30К30 – 

екв. 1 т/га ОМБД 
– врозкид 13717 149240 10,88 

N80Р60К60 – 

екв. 2 т/га ОМБД 
– врозкид 17883 150880 8,44 

N120Р60К90 – 

екв. 3 т/га ОМБД 
– врозкид 21714 155800 7,17 

ОМБД БВ 1,0 локально 10058 168100 16,71 

ОМБД БВ 2,0 локально 10466 181630 17,35 

N40Р30К30 – 

екв. 1,0 т/га ОМБД 
– локально 13628 145140 10,65 

N80Р60К60 – 

екв. 2 т/га ОМБД 
– локально 18148 163180 8,99 

ОМБД БВ 0,5 в рядки 9362 138580 14,80 

Кукурудза на силос, 2008-2010 рр. 

Без добрив (контроль) – 8225 107420 13,06 

ОМБД екобіом Ф 2,0 врозкид 10094 164410 16,29 

ОМБД екобіом Ф 1,0 врозкид 10022 166460 16,61 

ОМБД екобіом Ф + 

N60 
1,0 врозкид 16100 187370 11,64 

ОМБД екобіом Ф 0.4 в рядки 9944 166050 16,70 

ОМБД екобіом Ф + 

N60  
0.4 локально 16527 210330 12,73 

N60Р60К60  врозкид 16346 160720 9,83 

N20Р20К20  в рядки 11776 150060 12,74 

гній ВРХ  врозкид 13535 173430 12,81 

ОМБД  врозкид 9738 153340 15,75 
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Таблиця Ж.5 

Енергетична ефективність застосування органо-мінеральних біоактивних 

добрив екобіом за вирощування сільськогосподарських культур ПСП 

«Діар», 2001-2008 рр.  

Варіант 
Доза 

ОМБД, 

т/га 

Всього на 

1 га, 

МДЖ 

Енергоємність 

урожаю, 

МДж/га 

Кее 

Пшениця яра, 2002-2008 рр. 

Без добрив (контроль) 12645 24915 1,97 

ОМБД екобіом – БВ  1,0 13127 33054 2,52 

ОМБД екобіом – БВ  1,5 13206 40861 3,09 

ОМБД екобіом – БВ  2,0 13281 47671 3,59 

ОМБД екобіом – БВ  3,0 13418 55477 4,13 

ОМБД екобіом – БВ  4,0 13552 62620 4,62 

NPK екв. 2 т/га ОМБД 

N80Р60К60 
– 21351 43352 2,03 

Рідкий гній N100 50 13062 36874 2,82 

Соняшник, 2001-2003 рр. 

Без добрив (контроль) 6029 12410 2,06 

ОМБД екобіом – БВ 1,0 6495 14620 2,25 

ОМБД екобіом – БВ  1,5 6566 18190 2,77 

ОМБД екобіом – БВ  2,0 6650 25330 3,81 

ОМБД екобіом – БВ  3,0 6788 31790 4,68 

ОМБД екобіом – БВ  4,0 6912 33830 4,89 

NPK екв. 2 т/га ОМБД 

N80Р60К60 
– 14732 24820 1,68 

Рідкий гній N100 50 6432 17340 2,70 

Буряки цукрові, 2002-2003 рр. 

Без добрив (контроль) 6780 38540 5,68 

ОМБД екобіом – БВ 1,0 7371 49200 6,67 

ОМБД екобіом – БВ  1,5 7785 78310 10,06 

ОМБД екобіом – БВ  2,0 7959 87740 11,02 

ОМБД екобіом – БВ  3,0 8436 117260 13,90 

ОМБД екобіом – БВ  4,0 8637 124230 14,38 

NPK екв. 2 т/га ОМБД 

N80Р60К60 
– 15739 63140 4,01 

Рідкий гній N100 50 7697 82000 10,65 

 


