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У статті наведені дослідження впливу різних сис-
тем удобрення на вміст рухомих органічних речовин 
чорнозему типового в умовах органічного землеробс-
тва. Встановлено, що введення перелогового режиму 
сприяє суттєвому зростанню частки рухомих орга-
нічних речовин у загальному ґумусі. Позитивний вплив 
на вміст рухомих органічних речовин у загальному 
ґумусі має застосування органічної та сидеральної 
систем удобрення, а також введення у сівозміну ба-
гаторічних трав. Застосування мінеральної системи 
удобрення викликає збіднення ґрунту на рухомі орга-
нічні речовини. 
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Постановка проблеми. Єгоров М. А. вказу-
вав, що загальноприйняті методи дослідження 
ґрунту не показують будь-яких характерних від-
мінностей між ґрунтами різного ступеня окуль-
туреності, які мають одне генетичне походжен-
ня. Він вважав, що легкорухомі органічні речо-
вини, які вилучаються з ґрунту 0,2 н розчином 
NаОН, можуть бути гарним показником ступеня 
його окультуреності. Ця думка ґрунтувалась на 
тому, що власне цій складовій органічній части-
ні ґрунту належить величезна роль у живленні 
рослин, так як саме вона є першоджерелом азот-
ного живлення рослин, з нею, можливо, пов'яза-
но в значній мірі і постачання рослинам фосфор-
ної кислоти, а, можливо, і низки інших суттєво 
необхідних поживних елементів. Автор вважав, 
що, перш за все, найбільш рухомій частині ґуму-
су належить визначальна роль у забезпеченні 
сприятливих умов життя рослин, а не органічній 
частині ґрунту загалом [1]. 
Результати досліджень деяких вчених [5, 8] 

показали, що вміст рухомих органічних речовин 
чітко відображає культурний стан чорноземів 
типових Лісостепу України і може бути одним із 
діагностичних показників їхньої окультуреності. 
У процесі досліджень цими авторами встановле-
но прямий зв'язок ступеня рухомості органічних 
речовин з кількістю внесених у ґрунт органічних 

і мінеральних добрив. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Вивчення та оцінка якості ґрунтів є найважливі-
шим етапом у встановленні рівня їх родючості. 
Численними дослідженнями показано, що най-
головнішими і загальними критеріями оцінки 
рівня продуктивності ґрунту – є грубизна ґуму-
сових горизонтів і запаси ґумусу в них. На вро-
жайність сільськогосподарських культур впли-
ває не тільки загальний запас органічних речо-
вин, але і якісний склад ґумусу [2]. Численні до-
слідження свідчать про те, що значним резервом 
збереження та відтворення ґумусу в орних ґрун-
тах поряд із ґрунтозахисними і протиерозійними 
заходами, розширенням посівів багаторічних 
трав і впровадженням науково обґрунтованих 
сівозмін, є органічні і мінеральні добрива [4, 6, 
9]. Однак питання про вплив різних систем удоб-
рення на вміст рухомих органічних речовин чор-
ноземів типових в умовах органічного землероб-
ства досі залишається недостатньо вивченим. 
Мета досліджень: вивчення впливу різних 

систем удобрення на вміст рухомих органічних 
речовин у чорноземах типових середньосуглин-
кових в умовах органічного землеробства. 
Завдання дослідження: 
1) визначити вміст рухомих органічних речо-

вин по варіантам: переліг, контроль (без добрив), 
органічна система добрив, багаторічні трави (ес-
парцет третього року використання), сидеральна 
система добрив, мінеральна система добрив;  

2) розрахувати частку рухомих органічних ре-
човин у загальному ґумусі чорноземів типових 
за різних систем удобрень;  

3) проаналізувати отримані дані по дослід-
жуваним варіантам. 
Методика дослідження. Дослідження прово-

дилися протягом 2008–2014 рр. у виробничих 
умовах на чорноземі типовому середньосуглин-
ковому ПП «Агроекологія» Шишацького району 
Полтавської області (підприємство сертифікова-
но, як органічне господарство, згідно з вимогами 
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стандартів постанови Ради ЄС «ЕС 834/2007», 
«ЕС 889/2008») та розташованого поряд з агрохол-
дингом «Астарта-Київ», де ведеться інтенсивне 
використання земельних ресурсів, застосовуються 
високі дози мінеральних добрив.  
Ґрунт – чорнозем типовий середньосуглинко-

вий на лесовидному суглинку. Ґрунтовий покрив 
ділянок однорідний. Зразки відбиралися по варі-
антам: переліг, контроль (без добрив), органічна 
система добрив, багаторічні трави (еспарцет тре-
тього року використання), сидеральна система 
добрив, мінеральна система добрив. Індивідуальні 
зразки відбиралися через кожні 10 см до глибини 
50 см у трьохкратній повторності.  
Результати дослідження. Проведені дослід-

ження показали, що, як і слід було чекати, най-
вищий уміст рухомих органічних речовин спостері-
гається у чорноземі типовому ділянки перелогу 
(див. табл.). Порівняно з чорноземом контролю тут 
уміст рухомих органічних речовин по всім дослід-
жуваним шарам ґрунту в 2,5–4 рази вище. Це 
пов’язано з тим, що в умовах природної степової 
рослинності, яка зростає на перелозі протягом 35 
років, у ґрунт надходить щорічно значно більше 
рослинних решток як надземних, так і кореневих, 
які є джерелом утворення «молодого» рухомого 
ґумусу. Цьому сприяють особливі водний, повітря-
ний, тепловий та інші режими ґрунту, які форму-
ються в умовах природного ценозу. Уведення у сі-
возміну багаторічних трав сприяє накопиченню ру-
хомих органічних речовин, особливо у 10–30-санти-
метровому шарі чорнозему порівняно з ґрунтом 
контролю. Саме в цьому шарі ґрунту зосереджена 

основна маса кореневої системи еспарцету. Протя-
гом трьох років (еспарцет третього року викорис-
тання) у цьому шарі ґрунту відбулося накопичення 
дрібних корінців, які щорічно відмирали і слугували 
джерелом для новоутворення рухомих органічних 
речовин. Більш суттєвий вплив на вміст рухомих 
органічних речовин має органічна система доб-
рив. Чорнозем за органічної системи удобрення 
містить в 2,1 (шар 0–10 см) – 2,6 (шар 10–20 см) 
рази більше рухомих органічних речовин порів-
няно з аналогічними шарами чорнозему контро-
лю. Це, насамперед, пов’язано з надходженням 
органічних решток (гною) в поверхневий шар 
чорнозему. Безполицевий обробіток ґрунту на 
глибину 10–12 см сприяє переміщуванню лише 
верхньої частини профілю ґрунту. Тому тут 
більш інтенсивно йдуть процеси мінералізації 
органічних решток. Однак поряд з цим ґумусо-
утворення, порівняно з чорноземом контролю, 
де надходить значно менше органічних решток, 
тут протікають досить інтенсивно. Враховуючи 
середньосуглинковий ґранулометричний склад 
досліджуваного чорнозему можливо передбачити 
деяке переміщення новоутворених рухомих ор-
ганічних речовин вниз по профілю ґрунту. Про 
це свідчать результати наших досліджень, які 
показують збільшення абсолютного вмісту ру-
хомих органічних речовин у 2,3–2,6 рази порів-
няно з чорноземом контролю відповідно в шарах 
ґрунту 10–20 і 20–30 см. Також слід мати на ува-
зі, що в умовах органічної системи удобрення 
урожайність вирощуваних культур значно вище, 
відповідно і загальна біопродуктивність вища.  

Уміст рухомих органічних речовин у чорноземах типових за різних систем удобрень, % 
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Тому у ґрунті залишається більше кореневих 
решток, які є джерелом утворення рухомих ор-
ганічних речовин. Близька до вказаної залежнос-
ті тенденція спостерігається й у разі сидеральної 
системи удобрення (див. табл.). 
Порівняно з контролем чорнозем за сидераль-

ної системи удобрення містить в 1,5–2 рази більше 
органічних речовин. Це дещо менше, ніж за ор-
ганічної системи удобрення. Але загальна зако-
номірність деякого зростання вмісту рухомих 
органічних речовин у шарі 10–20 см і поступо-
вого його зниження вниз по профілю ґрунту тут 
також зберігається. 
Особливий вплив на вміст рухомих органіч-

них речовин має мінеральна система удобрення. 
На відміну від усіх досліджуваних варіантів, чор-
нозем за мінеральної системи удобрення харак-
теризується найнижчим умістом рухомих орга-
нічних речовин. Особливо це стосується верх-
нього 20-сантиметрового шару ґрунту, де вміст 
рухомих органічних речовин становить усього 
77 % і 60 % відносно контролю відповідно у ша-
рах 0–10 і 10–20 см. У шарі ґрунту 20–30 см спо-
стерігається деяке зростання вмісту рухомих ор-
ганічних речовин, але воно не перевищує зна-
чень варіанту контролю. Причину цього ми вба-
чаємо в певній диспергуючій дії мінеральних 
добрив відносно ґумусових речовин ґрунту. Згід-
но з дослідженнями В. І. Філона [7] мінеральні 
добрива здатні викликати певну диспергуючу 
дію відносно ґумусових речовин. Тому, врахо-
вуючи середньосуглинковий ґранулометричний 
склад досліджуваних чорноземів, можливо пе-

редбачити деяке переміщення рухомих органіч-
них речовин з 0–20-сантиметрового шару в 20–
30-сантиметровий шар. 
Гарним показником інтенсивності процесів 

гуміфікації в досліджуваних чорноземах є частка 
рухомих органічних речовин у загальному ґуму-
сі. Як показали розрахунки (див. рис.), найвища 
частка рухомих органічних речовин притаманна 
органічній частині чорнозему перелогу. 
Сільськогосподарське використання чорнозе-

мів типових без застосування добрив (контроль) 
викликає суттєве зниження частки рухомих ор-
ганічних речовин у складі загального ґумусу 
ґрунту. 
Застосування органічної і сидеральної систем 

удобрення сприяє суттєвому зростанню частки 
рухомих органічних речовин у загальному ґуму-
сі, особливо у верхньому 0–10-сантиметровому 
шарі чорнозему, порівняно із ґрунтом контролю. 
Позитивний вплив на частку рухомих органіч-

них речовин у загальному ґумусі має введення у 
сівозміну трьохрічної культури багаторічних 
трав. Але цей вплив значно поступається органіч-
ній і сидеральній системам удобрення. 
Мінеральна система удобрення значно посту-

пається органічній і сидеральним системам за 
своїм впливом на частку рухомих органічних 
речовин у загальному ґумусі.  
Розрахунки показують, що за мінеральної сис-

теми удобрення частка рухомих органічних ре-
човин навіть дещо поступається значенням цьо-
го показника в чорноземі контролю. 

 

 
Рис. Частка рухомих органічних речовин у загальному ґумусі чорноземів типових  

за різних систем удобрень, % 
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Таким чином, проведені дослідження показа-
ли позитивний вплив органічної і сидеральної 
систем удобрення на вміст рухомих органічних 
речовин у чорноземі типовому.  
Застосування мінеральної системи удобрення 

викликає збіднення ґрунту на рухомі органічні 
речовини. 
Висновок. Найвища частка рухомих органіч-

них речовин притаманна органічній частині чор-

нозему перелогу.  
Застосування органічної, сидеральної систем 

удобрення, а також уведення у сівозміну багато-
річних трав сприяє надходженню значної маси 
органічних решток, що в кінцевому рахунку по-
зитивно відбивається на інтенсивності процесів 
гуміфікації, накопиченню у ґрунті новоутворених 
рухомих органічних речовин. 
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