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Мета. вивчити вплив ланок сівозмін на вміст 
мінерального азоту, рухомого фосфору, 
обмінного калію залежно від застосування 
добрив, післяжнивних решток пшениці озимої 
в посівах буряків цукрових. Методи. польовий, 
лабораторний. Результати. Наведено 3-річні 
результати з вивчення впливу мінеральних 
і органічних добрив у вигляді соломи 
на агрохімічні показники чорнозему типового 
слабосолонцюватого в умовах лісостепу. 
Висновки. із застосуванням органо-
мінеральної системи удобрення підвищуються 
агрохімічні показники чорнозему типового 
слабосолонцюватого. У період сходів буряків 
цукрових за використання соломи + n140P120k90 

спостерігалося зростання вмісту мінерального 
азоту в межах 18,3 – 20,8, рухомого фосфору — 
43,0 – 50,7, обмінного калію — 125,0 – 135,0 мг/кг 
 ґрунту, що не поступалося варіанту з унесенням 
25 т/га гною + n90P120k90.

Постановка проблеми. Система ведення 
сівозмін і удобрення сільськогосподарських 
культур впливає на формування поживного 
режиму ґрунту, рухомість і доступність еле-
ментів живлення, мінералізаційні та іммобі-
лізаційні процеси в ґрунті [2].

Під дією довготривалого систематично-
го застосування гною і мінеральних добрив 
на чорноземних ґрунтах поліпшується вміст 
поживних речовин [1, 2, 5, 8, 9].

За систематичного внесення гною і міне-
ральних добрив спостерігається збільшення 
вмісту рухомого фосфору та обмінного калію 
в ґрунті [3, 6, 7, 9].

У сучасному землеробстві, коли викорис-
товують побічну продукцію зернових культур 
як органічне добриво, поліпшується азот-
ний, фосфорний і калійний режими ґрунту, 
оскільки післяжнивні рештки сприяють ре-
циркуляції елементів живлення в системі 
ґрунт — рослина [2, 7 – 11].

Дослідження Б.С. Носка на чорноземах 

Ключові слова: чорнозем типовий слабосолонцюватий, уміст мінерального азоту, обмінного 
калію, рухомого фосфору, система удобрення, ланки сівозмін, солома.

вилугуваних свідчать про те, що за викорис-
тання P34 окремо і з соломою (3 т/га) було 
отримано оптимальний баланс фосфору. 
Позитивний баланс калію спостерігався за 
внесення K18 на фоні 3 т/га соломи [6].

Мета досліджень — визначити вплив ла-
нок сівозмін на вміст мінерального азоту, 
рухомого фосфору та обмінного калію залеж-
но від застосування добрив і післяжнивних 
решток соломи пшениці озимої (таблиця).

Методика досліджень. Дослідження прово-
дили на Веселоподільській ДСС Семенівського 
району Полтавської області в 2012 – 2014 рр. 
у довготривалому стаціонарному досліді на чор-
ноземах типових потужних слабосолонцюватих. 
Агрохімічні показники орного шару грунту: рН 
сольове — 7,5, гумус за Тюріним — 4,5 – 4,8%; 
Р2О5 і К2О за Мачигіним — 30 і 100 мг/кг ґрун-
ту. Чергування культур у короткоротаційних сі-
возмінах (зернопросапній): кукурудза на силос, 
пшениця озима, буряки цукрові, ячмінь (по 50% 
просапних і зернових культур); зернопросапній: 
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горох, пшениця озима, пшениця озима, буряки 
цукрові з часткою зернових культур 75%, про-
сапних — 25%; зернопаропросапній: чорний пар, 
пшениця озима, буряки цукрові, ячмінь з 25% 
чорного пару, 25% буряків цукрових, 50% зер-
нових. Агрохімічні аналізи проводили в періоди 
сходів і збирання буряків цукрових, мінераль-
ний азот (NH4+NO3) визначали за методикою 
ціНАО, рухомий фосфор та обмінний калій — 
за методом Мачигіна. Систему удобрення наве-
дено в таблиці. Гібрид буряків цукрових Булава 
вирощували за загальноприйнятою для зони 
агротехнікою.

Результати досліджень. Дослідження, 
проведені на чорноземі типовому слабосо-
лонцюватому в короткоротаційних сівозмінах, 
свідчать про те, що застосування різних систем 
удобрення за вирощування буряків цукрових 
впливає на азотний режим ґрунту. Так, рівень 
мінерального азоту в ґрунті в період сходів 
буряків цукрових становив у варіантах без 
унесення добрив у ланці з кукурудзою на си-
лос 14,6 мг/кг ґрунту, із чорним паром — 14,3, 
на 2-х полях з пшеницею озимою — 14,2 мг/кг  
ґрунту. Застосування мінеральних та орга-
нічних добрив поліпшує забезпечення ґрунту 
азотом, унаслідок чого посилюються нітрифі-
каційні та амоніфікаційні процеси в ґрунті [12].

Дослідження показали, що із застосуван-
ням 25 т/га гною + N90P120K90 уміст мінераль-
ного азоту в період сходів буряків цукрових 
у зернопросапній сівозміні в ланці з кукурудзою 
на силос становив 18,6 мг/кг ґрунту, зернопро-
сапній, де буряки цукрові висівали на 2-х полях 
пшениці озимої, — 19,8 мг/кг ґрунту, зернопаро-
просапній у ланці з чорним паром — 20,7 мг/кг 
ґрунту, що на 4,0, 5,6 і 6,4 мг/кг ґрунту більше, 
ніж у варіанті без унесення добрив.

У варіантах сівозмін, де застосовували 
поєднання гною, соломи та мінеральних 
добрив, уміст мінерального азоту залежав 
від процесів мінералізації та іммобілізації. 
Найвищий уміст мінерального азоту спо-
стерігався в ланці з кукурудзою на силос — 
21,1 мг/кг ґрунту, що на 2,5 мг/кг ґрунту пере-
вищувало його вміст за органо-мінеральної 
системи удобрення, з чорним паром — лише 
на 0,6 мг/кг ґрунту.

Поєднання соломи з мінеральними добри-
вами має особливий вплив на формування 
азотного режиму ґрунту впродовж вегетації 
буряків цукрових. Так, у період сходів буряків 
цукрових із застосуванням 5 т/га соломи+ 
+N140P120K90 у ланці з кукурудзою на силос 
кількість мінерального азоту в орному шарі 

становила 20,8 мг/кг ґрунту, з чорним паром 
і на 2-х полях пшениці озимої — відповідно 
18,3 і 18,7 мг/кг ґрунту, що було на 6,2, 4,0 
і 4,5 мг/кг ґрунту відповідно вище, ніж у ва-
ріанті без добрив. із застосуванням добрив 
спостерігалася міграція мінерального азоту 
в підорний шар ґрунту.

На кінець вегетації буряків цукрових кіль-
кість мінерального азоту знизилася через ви-
користання його рослинами та уповільнення 
нітрифікаційних і амоніфікаційних процесів 
у ґрунті.

Так, від використання 25 т/га гною+  
+N90P120K90 під буряки цукрові спостерігалося 
зростання мінерального азоту в підорному 
шарі ґрунту порівняно з неудобреними фо-
нами: у зернопросапній сівозміні в ланці з ку-
курудзою на силос цей показник підвищився 
на 3,9, зернопаропросапній у ланці з чор-
ним паром — на 4,9, з пшеницею озимою — 
на 2,4 мг/кг ґрунту. Таке зростання зумовлено 
міграцією сполук NO3 у нижні шари ґрунту.

На кінець вегетації буряків цукрових уміст 
мінерального азоту знизився через вико-
ристання його рослинами та уповільнення 
нітрифікаційних і амоніфікаційних процесів 
у ґрунті.

із застосуванням органо-мінеральної систе-
ми удобрення поліпшується фосфатний режим 
чорноземних ґрунтів [6, 7, 13]. Так, за викорис-
тання 25 т/га гною + N90P120K90 уміст рухомого 
фосфору в період сходів буряків цукрових у лан-
ці з кукурудзою на силос становив 52,2 мг/кг  
ґрунту, на 2-х полях пшениці озимої — 45,7, 
у ланці з чорним паром — 51,3 мг/кг ґрунту, 
що було відповідно на 22,9, 15,6 і 18,3 мг/кг 
ґрунту більше, ніж у варіанті без добрив. Отже, 
із застосуванням органо-мінеральної системи 
удобрення спостерігається істотне зростання 
вмісту рухомого фосфору.

У варіанті, де застосовували 25 т/га гною+ 
+солома + N90P120K90, уміст рухомого фосфору 
в ланці з кукурудзою на силос становив 51,2 мг/кг  
ґрунту, на 2-х полях пшениці озимої — 49,8, 
з чорним паром — 50,5 мг/кг ґрунту.

Від використання 5 т/га соломи + N140P120K90 
кількість рухомого фосфору досягала в орно-
му шарі ґрунту в ланці з кукурудзою на силос 
50,7 мг/кг ґрунту, з чорним паром — 45,0, пше-
ницею озимою — 43,0 мг/кг ґрунту, що майже 
не поступалося зазначеним вище системам 
удобрення.

Під впливом добрив спостерігалося підви-
щення вмісту рухомого фосфору в підорно-
му шарі ґрунту. Так, у шарі ґрунту 30 – 60 см 
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кількість рухомого фосфору на фоні 25 т/га  
гною + солома + N90P120K90 у ланці з куку-
рудзою на силос зросла до 37,0, з чорним 
паром — до 38,0, з пшеницею озимою — 
до 39,3 мг/кг ґрунту, що перевищувало його 
вміст на неудобреному фоні на 14,0; 15,0 
і 11,3 мг/кг ґрунту. На кінець вегетації буряків 
цукрових уміст рухомого фосфору зменшив-
ся через використання його рослинами та 
перехід фосфатів у малорухомі сполуки.

Чорноземи типові слабосолонцюва-
ті мають високу забезпеченість ґрунту об-
мінним калієм. Водночас за мінеральної 
та органо-мінеральної систем удобрення 
спостерігається його підвищення [2 – 4, 8]. 

У варіанті, де застосовували 25 т/га гною+ 
+N90P120K90 на початок вегетації буряків цу-
крових у ланці з кукурудзою на силос, його 
вміст в орному шарі становив 131, на 2-х 
полях пшениці озимої — 131, з чорним па-
ром — 129 мг/кг ґрунту, що ґрунту відповідно 
на 40, 37 і 37 мг/кг було більше, ніж у варіан-
тах без унесення добрив. із застосуванням 
25 т/га гною +солома + N90P120K90 його вміст 
становив 135, 154, 149 мг/кг ґрунту, що свід-
чить про його незначне зростання порівняно 
з унесенням 25 т/га гною + N90P120K90.

Найістотніший його вміст спостерігався 
в ланці з кукурудзою на силос — 135 мг/кг 
ґрунту, у ланці з чорним паром він становив 

вплив системи удобрення буряків цукрових і ланок сівозмін на агрохімічні показники мінераль-
ного азоту, рухомого фосфору та обмінного калію в короткоротаційних сівозмінах веселоподо-
лянської ДСС (2012 – 2014 рр.), мг/кг ґрунту

Варіант Система удобрення
Шар 

ґрунту, см

NH4+NO3 P2O5 K2O

сходи
кінець 

вегетації
сходи

кінець 
вегетації

сходи
кінець 

вегетації

Зернопросапна сівозміна (кукурудза на силос)
27 Без добрив 0 – 30 14,6 13,1 29,3 26,3 91,0 67,0

30 – 60 12,0 10,7 23,0 21,0 63,0 49,0
28 25 т/га гною + N90P120K90 0 – 30 18,6 17,3 52,2 41,8 131,0 110,0

30 – 60 15,7 14,6 35,0 31,3 102,0 82,0
29 25 т/га гною+солома+N90P120K90 0 – 30 21,1 18,6 51,2 42,3 135,0 87,0

30 – 60 17,6 15,6 37,0 34,0 92,0 80,0
30 Солома + N140P120K90 0 – 30 20,8 19,3 50,7 43,5 135,0 110,0

30 – 60 12,8 14,2 39,7 36,0 89,0 69,0
Зернопаропросапна сівозміна (чорний пар)

45 Без добрив 0 – 30 14,3 12,7 32,2 28,3 92,0 74,0
30 – 60 11,5 9,3 23,0 20,3 72,0 52,0

46 25 т/га гною + N90P120K90 0 – 30 20,7 18,8 51,3 44,0 129,0 114,0
30 – 60 16,3 14,2 35,3 28,7 96,0 83,0

47 25 т/га гною + солома + N90P120K90 0 – 30 21,3 19,2 50,5 45,8 149,0 114,0
30 – 60 16,7 14,5 38,0 30,3 113,0 79,3

48 Солома + N140P120K90 0 – 30 18,3 17,4 45,0 40,0 130,0 101,0
30 – 60 13,7 13,5 30,3 28,3 102,0 68,0

Зернопросапна (на 2-х полях пшениці озимої)
63 Без добрив 0 – 30 14,2 12,7 34,2 30,2 94,0 85,0

30 – 60 12,5 10,3 28,0 25,0 71,0 56,0
64 25 т/га гною + N90P120K90 0 – 30 19,8 17,9 45,7 41,7 131,0 108,0

30 – 60 14,4 12,7 35,7 31,3 89,0 79,0
65 25 т/га гною + солома+N90P120K90 0 – 30 20,6 18,2 49,8 46,2 154,0 124,0

30 – 60 14,4 12,9 39,3 33,6 102,0 73,0
66 Солома + N140P120K90 0 – 30 18,7 17,5 43,0 40,2 125,0 116,0

30 – 60 13,8 12,6 34,7 31,0 85,0 80,0
HIP05 0 – 30 0,6 0,5 1,8 1,4 7,5 6,8

30 – 60 0,4 0,3 1,5 1,3 7,2 6,3
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130 мг/кг ґрунту.
Отже, за поєднання соломи з мінераль-

ними добривами формується оптимальний 
уміст обмінного калію в ґрунті.

У підорному шарі ґрунту спостерігалося 
підвищення вмісту обмінного калію порів-
няно з варіантами без добрив. За наведе-
них вище систем удобрення вміст обмінного 
калію в ланці з кукурудзою на силос ста-
новив 89 – 102 мг/кг ґрунту, із чорним па-
ром — 96 – 113, на 2-х полях пшениці ози-
мої — 85 – 102 мг/кг ґрунту, без унесення 
добрив — 63 – 72 мг/кг ґрунту.

На кінець вегетації буряків цукрових уміст 
обмінного калію знизився через використання 

його рослинами і перехід його в необмінно 
фіксований стан. Так, на фоні 25 т/га гною+  
+N90P120K90 цей показник у ланках із кукуру-
дзою на силос становив 110, із чорним па-
ром — 114, із пшеницею озимою — 108 мг/кг  
ґрунту, що було на 21; 15 і 23 мг/кг ґрунту мен-
ше, ніж у період сходів буряків цукрових. У ва-
ріанті солома + N140P120K90 уміст обмінного ка-
лію був 110; 101 і 116 мг/кг ґрунту відповідно.

Отже, поживний режим чорноземів типо-
вих слабосолонцюватих більше залежить від 
системи удобрення буряків цукрових, ніж від 
ланок сівозмін. Заорювання соломи з гноєм 
і мінеральними добривами сприяє оптимізації 
поживного режиму ґрунту.

Дослідженнями встановлено, що за по-
єднання 25 т/га гною + солома + N90P120K90 
уміст мінерального азоту в період сходів бу-
ряків цукрових підвищився з 20,6 до 21,3 мг/кг  
ґрунту, а від застосування 25 т/га гною + 
N90P120K90 — з 17,3 до 18,8 мг/кг ґрунту.

Використання 25 т/га гною+солома+  
+N90P120K90 сприяло зростанню рухомого 
фосфору на 26,3 – 30,2 мг/кг ґрунту порів-
няно з неудобреним фоном. У кінці вегетації 
буряків цукрових уміст рухомого фосфору 

знизився через використання фосфору рос-
линами.

Заорювання соломи сприяло поліпшенню 
калійного режиму чорнозему типового сла-
босолонцюватого. На фоні 25т/га гною+ 
+солома+N90P120K90 уміст обмінного калію 
в період сходів підвищився на 44 – 60 мг/кг 
ґрунту порівняно з його вмістом на неудоб-
реному фоні і був у межах 135 – 154 мг/кг  
ґрунту, а на кінець вегетації знизився на 
23 – 48 мг/кг ґрунту.
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