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Наведені результати вивчення впливу органічної, 
мінеральної і органо-мінеральної систем удобрення в 
порівнянні з контролем без добрив та різних систем 
обробітку на баланс поживних речовин за вирощу-
вання сільськогосподарських культур у сівозміні. 
Встановлено, що за вирощування переважної більшос-
ті сільськогосподарських культур застосування 
тільки органічної системи удобрення, як і мінераль-
ної, недостатньо для досягнення бездефіцитного 
балансу азоту, фосфору та калію. Застосування ж 
органо-мінеральної системи удобрення на лучних 
осушуваних ґрунтах дає змогу досягти бездефіцит-
ного балансу азоту, фосфору та калію за вирощування 
переважної більшості сільськогосподарських куль-
тур. Щодо впливу системи обробітку ґрунту, то 
проведені дослідження показали, що вона мало впли-
вала на баланс азоту, фосфору та калію у сівозміні. 
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Постановка проблеми. Кругообіг речовин в 
агроекосистемах різного рівня має певну спря-
мованість, динамізм, а також стабільність і влас-
тивий йому конкретний стан. Він може бути оці-
нений не тільки якісно, а й кількісно за допомо-
гою показників балансу – своєрідної системи 
сигналізації, що вказує на наявні в ній аномалії 
та заходи, які потрібні для її стабілізації і нормаль-
ного функціонування. До пріоритетних речовин, 
баланс яких необхідно визначати практично в 
усіх природно-кліматичних зонах України, на-
лежать органічний вуглець, азот, фосфор і калій 
[2, 4]. Ще у 50-х роках академік Д. М. Прянішні-
ков визначив головне завдання агрономічної хі-
мії в дослідженнях кругообігу речовин у земле-
робстві і, по суті, вперше визначив екологічні 
нормативи для основних елементів живлення, 
дотримання яких забезпечує стабільне функціо-
нування системи «ґрунт–рослина», одержання не 
менше 25 ц/га зерна та збереження родючості 
ґрунту [5]. 
Але під впливом інтенсифікації сільськогос-

подарського виробництва, росту врожайності 
сільськогосподарських культур та посилення 
деградаційних процесів агроландшафтних сис-

тем, у т.ч. й ґрунту, що відбулися у другій поло-
вині минулого століття, сформувались інші аг-
роекологічні умови, які потребують для своєї 
оцінки нових критеріїв та перегляду існуючих. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Вивченню впливу удобрення та обробітку ґрунту 
на баланс поживних речовин сільськогосподар-
ських культур у сівозміні присвячено чимало 
наукових праць [5, 1]. Проте на сучасному етапі 
розвитку агропромислового виробництва поряд 
із впровадженнями радикальних економічних 
реформ, побудовою ринкового механізму набу-
ває актуального значення проблема розвитку 
відповідної теорії управління агроекосистемами, 
яка могла б комплексно вирішити питання ефек-
тивного використання земельних ресурсів та по-
передження деградації ґрунтового покриву. То-
му, для лучних осушуваних ґрунтів Лівобереж-
ного Лісостепу України актуальним є перегляд 
деяких положень і технологічних аспектів, удос-
коналення їх на сучасному етапі для розробки 
науково обґрунтованого комплексу заходів раціо-
нального використання осушуваних ґрунтів. 
Мета досліджень – встановити найбільш ефек-

тивну систему удобрення та обробітку ґрунту 
для лучних осушуваних ґрунтів Лівобережного 
Лісостепу. 
Завдання досліджень полягає у вивченні 

впливу органічної, мінеральної та органо-
мінеральної систем удобрення за таких варіантів 
обробітку ґрунту: оранка на глибину 22–25 см, 
оранка на глибину 30–35 см, оранка на глибину 
22–25 см + глибоке розпушення (60 см) на ба-
ланс поживних речовин сільськогосподарських 
культур у сівозміні. 
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили на меліорованому масиві «Ромен», розта-
шованому у Сумській області, на Сульському 
дослідному полі. 
Ґрунт дослідної ділянки лучний карбонатний, 

має нейтральну реакцію ґрунтового розчину, має 
низький вміст азоту, середній – фосфору та ка-
лію, вміст гумусу становить 3,02–3,45 % (шар  
0–30 см). 
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У досліді висівали районовані сорти: озимої 
пшениці – Крижинка, гороху – Дамир 2, кукуру-
дзи – Колективний 210 АСВ, ячменю ярого – 
Галактик, цукрового буряку – Уладівський ЧС-
35, картоплі – Бородянська рожева. 
Відбір ґрунту на агрохімічний аналіз проводи-

ли з шару ґрунту 0–30 см два рази за веґетацію – 
після першого та другого укосу люцерни (ДСТУ 
4287:2004).  
Азот у зразках ґрунту визначався за допомо-

гою дисульфофенолової кислоти з реактивом 
Неслера, фосфор і калій за методом Мачигіна на 
полум’яному фотометрі ФПЛ-1 (ДСТУ 
4405:2005). Математичний аналіз достовірності 
отриманих результатів досліджень проводили за 
допомогою стандартної комп’ютерної програми 
«Statistic». 
Результати досліджень. Аналіз балансу азо-

ту, фосфору та калію показав, що їхні показники 
суттєво різнилися по досліджуваних сільськогос-
подарських культурах [1]. Це пояснюється як 
різною величиною виносу азоту, фосфору та ка-
лію на формування урожаю, так і різними показ-
никами їх надходження з органічними рештка-
ми, насінням, азотфіксацією (див. табл.). 
Так, найбільший дефіцит поживних речовин 

був за вирощування таких культур, як цукрові 
буряки, озима пшениця та кукурудза на силос. За 
вирощування даних культур як за мінеральної 
системи удобрення, так і органічної формувавсь 
від’ємний баланс азоту, фосфору та калію. За-

стосування органо-мінеральної системи удоб-
рення забезпечувало досягнення бездефіцитного 
балансу азоту, фосфору та калію за вирощування 
вище перерахованих культур. 
Позитивний баланс азоту, фосфору та калію, 

за виключенням контролю, де мінеральні добри-
ва не вносилися, було одержано за вирощування 
ячменю та гороху. Це пояснюється невисокою 
урожайністю цих культур і відповідно меншим 
виносом поживних речовин на формування їх-
нього врожаю.  
Позитивний баланс поживних речовин, за ви-

ключенням контролю, було відмічено за виро-
щування люцерни, де його надходження за ра-
хунок азотфіксації та з органічними і мінераль-
ними добривами значно переважало його витрати 
на формування урожаю. Так, показники балансу 
азоту за вирощування люцерни по варіантах до-
сліду становили плюс 98,6–218,5 кг/га. Такої кіль-
кості азоту цілком достатньо для забезпечення 
цим елементом послідуючих культур у сівозміни, 
наприклад, озимої пшениці. Аналіз показників 
балансу азоту, фосфору та калію за ротацію сіво-
зміни показав, що в разі застосування органічної 
системи удобрення та мінеральної на лучних 
осушуваних ґрунтах формується позитивний ба-
ланс азоту та фосфору, проте від’ємний – калію. 
Так, баланс азоту за ротацію сівозміни в разі за-
стосування органічної системи удобрення стано-
вить плюс 12,2–15,6 та фосфору – 11,1–12,6. 

Баланс азоту, фосфору та калію залежно від удобрення та обробітку ґрунту  
(середнє за сівозміну), кг/га 

Статті балансу 
втрати, кг/га надходження, кг/га баланс, кг/га Системи удобрення 

N P K N P K N P K 
Оранка на глибину 22–25 см 

Без добрив 86,7 26,9 85,5 52,2 2,9 12,8 -34,5 -24,0 -72,7 
Гній 15 т/га 114,8 35,3 113,3 130,4 47,9 102,8 15,6 12,6 -10,5 

N60P60K60 106,2 32,8 105,0 113,9 62,9 72,8 7,7 30,1 -32,2 
Гній 15 т/га + N60P60K60 120,4 37,1 118,7 191,1 107,9 162,8 70,7 70,8 44,1 

Оранка на глибину 30–35 см 
Без добрив 89,2 27,6 87,7 52,4 2,9 12,8 -36,8 -24,7 -74,9 
Гній 15 т/га 119,5 36,8 118,1 130,7 47,9 102,8 11,2 11,1 -15,3 

N60P60K60 112,0 34,7 111,1 114,2 62,9 72,8 2,2 28,2 -38,3 
Гній 15 т/га + N60P60K60 124,0 38,1 122,1 191,4 107,9 162,8 67,4 69,8 40,7 

Оранка на глибину 22–25 см + глибоке розпушення (60 см) 
Без добрив 92,2 28,4 91,6 52,4 2,9 12,8 -39,8 -25,5 -78,8 
Гній 15 т/га 117,2 36,1 116,4 130,7 47,9 102,8 13,5 11,8 -13,6 

N60P60K60 112,0 34,5 110,9 114,3 62,9 72,8 2,3 28,4 -38,1 
Гній 15 т/га + N60P60K60 124,9 38,3 123,6 191,3 107,9 162,8 66,4 69,6 39,2 
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За мінеральної системи удобрення ці показни-

ки становили відповідно плюс 2,2–7,7 та 28,2–
30,1 кг/га. Баланс калію за органічної системи 
удобрення становив мінус 10,5–15,5 кг/га та за 
мінеральної – мінус 32,2–38,3 кг/га. У випадку 
застосування органо-мінеральної системи удоб-
рення ці показники становили, відповідно, азоту 
плюс 64,9–69,0, фосфору – 13,5–14,8 та калію – 
29,4–33,9 кг/га.  
Застосування органо-мінеральної системи 

удобрення дає змогу досягти позитивного балан-
су азоту, фосфору та калію в ґрунті. Так, баланс 
азоту, фосфору та калію за ротацію сівозміни в 
разі її застосування органічної системи удобрен-
ня становить, відповідно, азоту плюс 66,4–70,7, 
фосфору – 69,6–70,8 та калію – 39,2–44,1 кг/га.  

Щодо впливу системи обробітку ґрунту, то 
проведені дослідження показали, що вона мало 
впливала на баланс азоту, фосфору та калію у 
сівозміні. 
Висновок. Аналізуючи досліджувані системи 

удобрення, можна зробити висновки, що за ви-
рощування переважної більшості сільськогоспо-
дарських культур застосування тільки органічної 
системи удобрення, як і мінеральної, недостат-
ньо для досягнення бездефіцитного балансу азоту, 
фосфору та калію. Застосування ж органо-
мінеральної системи удобрення на лучних осу-
шуваних ґрунтах дає змогу досягти бездефіцит-
ного балансу азоту, фосфору та калію за виро-
щування переважної більшості сільськогоспо-
дарських культур. 
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