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ВплиВ біолану 
на продуктиВність сіВозміни 
за різних систем удобрення

Мета. Вивчити ефективність впливу 
біопрепарату біолану на сільськогосподарські 
культури короткоротаційної сівозміни 
полісся. Методи. польовий, агрохімічний, 
математико-статистичний, фотометричний. 
Результати. доведено, що дія біопрепарату 
найкраще виявляється за поєднаного 
внесення побічної продукції (з компенсацією 
N10 на 1 т соломи), сидерата, гною, 
мінеральних добрив. Висновки. застосування 
біолану сприяє підвищенню врожайності, 
накопиченню післяжнивних і кореневих 
решток у ґрунті та збільшенню вмісту 
хлорофілу в рослинах на 2 – 8%.

Постановка проблеми. В умовах спаду 
сільськогосподарського виробництва ката-
строфічно зменшилася кількість унесення 
органічних і мінеральних добрив. Це негатив-
но позначилося на родючості ґрунтів. Тому 
альтернативною має стати система ведення 
землеробства на біологічній основі, яка спри-
ятиме підвищенню врожайності культур та 
стійкості агроекосистеми загалом [8].

Важливим чинником формування достат-
ньо гумусованого орного шару ґрунту за де-
фіциту гною є рослинні рештки. Збільшенню 
надходження органічних речовин у ґрунт спри-
яє зароблення побічної продукції польових 
культур, передусім соломи. Крім того, деше-
вим та ефективним засобом підвищення ро-
дючості ґрунту є сидерати, мінералізація яких 
забезпечує сталі врожаї основних культур [6].

Багата азотом маса післяжнивних зелених 
добрив, яку заорюють разом із соломою, ком-
пенсує нестачу азоту в соломі і зумовлює висо-
ку ефективність поєднання цих 2-х видів орга-
нічного добрива. Усі зазначені заходи на фоні 
мінерального удобрення можуть забезпечити 
очікуваний ефект у комплексній сукупності, де 
роль сполучної ланки відіграє сівозміна [3].

Інноваційним напрямом у сучасному зем-
леробстві є застосування стимуляторів росту 
рослин, які в малих дозах здатні цілеспря-
мовано регулювати важливі процеси росту 
та розвитку рослин і величину кореневих та 
післяжнивних решток [5, 8].

Ключові слова: біолан, сівозміна, кореневі рештки, уміст хлорофілу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Рослинні рештки сільськогосподарських 
культур — важливий фактор впливу на вміст 
органічних речовин та азоту в ґрунті. Їх кіль-
кість і якісний склад відіграють важливу роль 
у процесах гумусоутворення і трансформації 
азоту в ґрунті. Вони є джерелом енергії та 
поживних речовин для багатьох ґрунтових 
мікроорганізмів [4].

Дослідженнями встановлено, що з підви-
щенням урожайності сільськогосподарських 
культур збільшується кількість післяжнив-
них і кореневих решток, які залишаються 
в агроценозі і збагачують ґрунт органічною 
речовиною.

Додаткове надходження рослинних ре-
шток і заробка органічних добрив у верхні 
шари ґрунту впливають на ефективність гумі-
фікації та перерозподіл запасів гумусу в про-
філі ґрунту [2].

Кількість кореневих і післяжнивних ре-
шток, які надходять до ґрунту, залежить від 
багатьох факторів і передусім від сортових 
особливостей культури, ґрунтово-кліматич-
них умов, рівня врожайності та агротехнічних 
способів і заходів [1, 9].

Методика досліджень. Дослідження про-
водили в стаціонарному досліді на дослід-
ному полі Житомирського національного аг-
роекологічного університету (с. В.Горбаша 
Черняхівського району Житомирської області) 
упродовж 2001 – 2010 рр. Ґрунт — ясно-сірий 
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лісовий супіщаний на лесовидному суглинку, 
що підстилається флювіогляціальними водно-
льодовиковими породами. Фізико-хімічні та 
агрохімічні характеристики орного шару ґрунту 
наведено в табл. 1.

З 2001 р. дослід проводили на всіх ділянках 
з озимими культурами та конюшиною після 
вирівнювальної культури — вівса. Повторність 
досліду — 3-разова. Площа облікової ділян-
ки — 25 м2 (2×12,5), ширина захисної сму-
ги — 2 м, ширина коридорів — 8 м між полями 
в сівозмінах та 5 м — між сівозмінами.

У системах удобрення культур частина 
елементів живлення техногенного походжен-
ня компенсувалася за рахунок використання 
нетоварної продукції. Мінеральні добрива 
вносили під основний обробіток (суперфос-
фат, калійна сіль) та передпосівну культива-
цію (аміачна селітра). Вивчали ІV сівозміну 
зерно-просапного господарського напряму 
з такою ротацією культур: пелюшко-овес 
(зерно); жито озиме; картопля.

Варіанти удобрення: без добрив; мінеральні 
добрива; побічна продукція + сидерати + гній  
(з компенсацією N10 на 1 т соломи); побічна 
продукція + сидерати + гній + мінеральні до-
брива (з компенсацією N10 на 1 т соломи).

Система обробітку ґрунту базувалася 
на обробітку без обертання скиби на глибину 

12 – 18 см. Зернові висівали з шириною між-
рядь 15 см, картоплю — 70 см.

Польові та лабораторні дослідження про-
водили за загальноприйнятими методиками. 

Агрохімічні показники визначали за таки-
ми методами: гумус — за Тюріним (ГОСТ 
26213 – 91); рН потенціометрично (ГОСТ 
26483 – 85); гідролітичну кислотність — за 
Каппеном у модифікації ЦІНАО (ГОСТ 
26212 – 91); рухомий фосфор та обмінний 
калій — за Кірсановим (ГОСТ 26207 – 91).

Обчислення кореневих і післяжнивних ре-
шток проводили за методикою Станкова [7].

Результати досліджень. Тривале вико-
ристання в аграрному виробництві ґрунтів, зо-
крема в природно-кліматичній зоні Полісся, 
призводить до значного погіршення їх агро-
екологічного стану та посилення різних видів 
деградаційних процесів. При цьому спостеріга-
ється зниження захисних властивостей рослин.

Одним з інноваційних напрямів сучасного 
землеробства є застосування стимуляторів 
росту рослин, здатних у малих дозах ціле-
спрямовано регулювати важливі генетично 
зумовлені процеси росту та розвитку рослин.

Стимулятори росту рослин підвищують 
стійкість рослин до таких несприятливих фак-
торів середовища, як високі та низькі тем-
ператури, нестача вологи, фітотоксичний 

1. агрохімічна характеристика орного шару ґрунту перед закладанням досліду (2001 р.)

Глибина 
відбору 

зразка, см
Гумус, %,

pHKCl, 
(n=75)

Гідролітична 
кислотність

Сума 
увібра них 

основ
Ступінь 

насичення 
основами, %

Азот 
легкогідролізованих 

сполук

Рухомий 
фосфор

Обмін ний 
калій

мг·екв/100 г ґрунту мг/100 г ґрунту (n=75)

0 – 10 1,3 4,8 2,16 1,88 46,5 7,4 10,2 6,3

10 – 20 1,4 4,8 2,11 1,80 46,0 6,6 10,1 4,4

20 – 30 1,2 4,9 1,82 2,07 53,2 5,6 8,9 4,1

2. коефіцієнт хлорофілу в листках культур сівозміни (середнє за 2009 – 2011 рр.)

Варіант удобрення

Коефіцієнт хлорофілу у рослинах сівозміни

без обробки біоланом з обробкою біоланом

жито озиме картопля
пелюшко-

овес
жито озиме картопля

пелюшко-
овес

Без добрив 55,1 55,8 55,6 56,6 57,3 57,5

Мінеральні добрива 60,0 63,9 62,1 64,1 66,3 66,0

Побічна продукція + сидерати + гній 58,2 59,2 61,0 60,6 61,5 63,5

Побічна продукція + сидерати +  
+ гній + мінеральні добрива

63,7 65,9 63,0 67,8 68,8 67,7
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вплив пестицидів, ураження хворобами та 
ушкодження шкідниками.

Динаміка концентрації коефіцієнта хлоро-
філу в листках культур у варіантах систем 
удобрення була однаковою незалежно від 
культури. Так, коефіцієнт хлорофілу у варіанті 
з унесенням органічних добрив на фоні помір-
ного мінерального живлення був найбільшим. 
Слід зазначити, що у варіанті без добрив по-
рівняно з варіантом системи удобрення, де 
вносили органічні та мінеральні добрива, цей 
показник у 1 – 1,5 раза був меншим.

Швидкість процесу продукування хлорофі-
лів у рослині (табл. 2) залежить від умов клі-
мату та живлення рослин [10]. Установлено, 
що застосування добрив і регулятора росту 
біолану сприяло підвищенню вмісту фото-
синтетичних пігментів, що свідчить про по-
ліпшення умов живлення культур. Так, після 
обробки культур біоланом уже через 10 – 14 
днів концентрація коефіцієнта хлорофілу під-
вищилася в середньому на 2 – 8%.

Найкращий ефект від застосування біо-
лану спостерігався у варіанті, де вносили 
мінеральні та органічні добрива.

Післяжнивні і кореневі рештки є показни-
ком накопичення органічної речовини в ґрунті 
(табл. 3). Найбільшим цей показник був у ва-
ріанті, де вносили органічні і мінеральні до-
брива. Унесення біолану збільшило приріст 
і накопичення кореневих решток порівняно 
з контрольним варіантом на 2 – 8%.

За порівняння маси післяжнивно-корене-
вих решток і продуктивної частини врожаю 
з’ясувалося, що зростання останньої сприяє 
збільшенню кількості рослинних решток після 
його збирання. Така залежність спостерігала-
ся в усіх культурах сівозміни.

Також було виявлено вплив системи удо-
брення на врожайність культур сівозміни 
(табл. 3). Установлено, що врожайність за-
лежить від системи удобрення. Власне, зрос-
тання врожайності культур спостерігається 
за урізноманітнення джерел надходження 
поживних речовин.

Рослинні рештки становлять найбільшу 
частину загальної кількості органічної речо-
вини ґрунтів і відіграють важливу роль у за-
безпеченні рослин поживними речовинами. 
Їх вплив на врожайність наступних культур 

4. надходження вуглецю з рослинними та кореневими рештками залежно від варіанта удобрення 
та обробки рослин біоланом

Варіант удобрення

Культура сівозміни

без обробки біоланом з обробкою біоланом

пелюшко-
овес

жито 
озиме

картопля
пелюшко-

овес
жито 

озиме
картопля

Без добрив 1,49 1,41 0,24 1,55 1,46 0,24

Мінеральні добрива 2,34 2,57 0,38 2,47 2,67 0,38

Побічна продукція + сидерати + гній 2,70 2,24 0,36 2,81 2,36 0,31

Побічна продукція + сидерати + гній + 
+ мінеральні добрива

4,67 4,58 0,48 4,96 4,88 0,52

3. Вплив біолану та систем удобрення на накопичення післяжнивних і кореневих решток у ґрунті, т/га

Варіант удобрення

Культура сівозміни

без обробки біоланом з обробкою біоланом

пелюшко-
овес

жито 
озиме

картопля
пелюшко-

овес
жито 

озиме
картопля

Без добрив 3,86 3,65 1,75 4,00 3,77 1,78

Мінеральні добрива 6,04 6,65 2,78 6,37 6,90 2,79

Побічна продукція + сидерати + гній 6,98 5,78 2,70 7,25 6,10 2,29

Побічна продукція + сидерати + гній + 
+ мінеральні добрива

12,06 11,84 3,57 12,82 12,62 3,83



Землеробство,  
ҐрУНтоЗНАвство, АГроХІмІЯ

13червень 2015 р.

Вплив біолану на продуктивність  
сівозміни за різних систем удобрення

Вісник аграрної науки

залежить від хімічного складу, особливо спів-
відношення вуглецю та азоту. За розкладан-
ня рослинних решток із найбільшим співвід-
ношенням С:N значна частина вивільненого 
азоту використовується мікроорганізмами. За 
вмістом азоту в рослинних рештках культури 
розміщуються в такій послідовності: пелюш-
ко-овес > жито озиме > картопля.

За даними Білоцерківського ДАУ, най-
менше співвідношення С:N спостерігалося 
в кореневих і післяжнивних рештках люцерни 
(10 – 14), конюшини (12 – 16), дещо більше — 
в однорічних трав та озимого жита на зелену 
масу, що свідчить про можливість швидкого 
розкладу органічної маси в ґрунті. Найбільше 
співвідношення С:N — у рослинних рештках 
кукурудзи (40 – 43), післяукісної кукурудзи піс-
ля жита озимого (38 – 42), ячменю (42 – 45), 
що підтверджує слабку потенційну можли-
вість розкладання органічної маси [5].

На контролі співвідношення C:N стано-
вило згідно з нашими дослідженнями 53:1. 
У варіанті з мінеральним удобренням це спів-
відношення знизилося до 21:1, варіанті з ор-
ганічним удобренням 35:1, у варіанті з поєд-
наним унесенням органічних і мінеральних 
добрив — 27:1. У цих самих варіантах без 
обробки стимулятором рослин співвідношен-
ня C:N стало на порядок вищим, що свідчить 
про використання біопрепарату як поліпшу-
вача якості сільськогосподарської продукції.

На думку авторів [2, 5, 8], оптимальним 
для поліських ґрунтів є співвідношення 
у межах 25 – 35:1. За таких показників най-
краще відбуваються процеси гуміфікації та 
мінералізації органічної речовини. У цьому 
діапазоні містяться варіанти виключно орга-
нічного та органо-мінерального удобрення 
з обробкою рослин біоланом.

Урожайність сільськогосподарської куль-
тури (рисунок) є досить важливим крите-
рієм для оцінки будь-якого агрозаходу. 
Урожайність свідчить не лише про реалізацію 
генетичного потенціалу та адаптацію рослин 
до погодних умов, а й про цілеспрямований 

вплив на них певних агротехнологічних захо-
дів у процесі онтогенезу. Слід зазначити, що 
фіторегулятор помітно впливав на кількісні 
показники.

Найвищу врожайність сільськогосподар-
ських культур отримано за комплексного 
внесення органічних і мінеральних добрив 
(В-4), максимальним є значення коефіцієнта 
хлорофілу.

Комплексний аналіз умов вирощування 
сільськогосподарських культур показав знач-
ну залежність урожайності від варіантів удо-
брення і використання біолану. 

Це свідчить про те, що застосування регу-
лятора росту рослин біолану за вирощуван-
ня культур сівозміни щодо екології є досить 
ефективним заходом. Водночас препарат є 
комплексним чинником стимулювання росту 
і розвитку рослин, якості та величини вро-
жаю, стійкості культур сівозміни до факторів 
довкілля впродовж вегетаційного періоду. 

Слід зазначити, що біопрепарат впливає 
не лише на фізіологічні процеси в рослинах, 
а й стимулює акумулювання вуглецю в ґрун-
ті за рахунок збільшення кількості та маси 
кореневих і післяжнивних решток. Унаслідок 
цього підвищується стійкість ґрунту сівозміни 
до екологічного та антропогенного наванта-
ження і рівновага агроекосистеми загалом.
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співвідношення врожайності культур і коефі-
цієнта хлорофілу  залежно від варіантів удо-
брення

Ефективність дії біолану найкраще ви-
являється за поєднаного внесення побіч-
ної продукції (з компенсацією N10 на 1 т 
соломи), сидерата, гною, мінеральних до-
брив. Застосування біолану сприяє підви-
щенню врожаю, накопиченню післяжнивних 

і кореневих решток у грунті та збільшен-
ню вмісту хлорофілу в рослинах на 2 – 8%. 
Урожайність сільськогосподарських культур 
можна регулювати оптимальним поєднан-
ням системи удобрення та стимулятора 
росту біолан.
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