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Мета. Визначення економічної ефективності нових видів добрив за різних 
строків і способів їх унесення. Методи. польові, статистичні. Результати. 
Наведено результати польових досліджень щодо ефективності застосу-
вання рідких органо-мінеральних добрив. показано високу ефективність 
і рентабельність добрив за вирощування ячменю ярого (чистий прибуток 
1594 – 3731 грн/га, рівень рентабельності — 152 – 231%). Висновки. До-
датково отриманий прибуток від застосування рідких органо-мінеральних 
добрив є економічно виправданим, але різниться за рівнем рентабельності. 
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Через високу вартість добрив і витрат, 
пов’язаних з їх застосуванням, удобрення 
ячменю ярого потребує нових економічно 
обґрунтованих підходів до оптимізації умов 
живлення та заощадження витрат [1 – 3].

На ринку України та інших країн СНД 
і Західної Європи вже з’явилися й продов-
жують з’являтися нові види добрив, які ха-
рактеризуються значно вищою ефективніс-
тю порівняно з традиційними мінеральними 
добривами. При цьому особливого значен-
ня набувають рідкі органо-мінеральні до-
брива (ОМД) пролонгованої дії із заданими 
властивостями. Для забезпечення рослин 

біогенними елементами впродовж усього 
вегетаційного періоду розроблено основні 
принципи формування складу рідких ОМД, 
що містять у збалансованому співвідношен-
ні органічні та мінеральні сполуки [4 – 6]. До 
добрив такого типу належать рідкі ОМД, 
отримані на основі карбамід-аміачної селітри 
(КАС) та гумату калію. Технології, які реалізу-
ють зазначений підхід [7 – 9], передбачають 
спочатку отримання гумату калію через екс-
трагування гумінових речовин із низинного 
торфу при заданих параметрах. Отримана 
органічна складова змішується з мінеральни-
ми компонентами в заданому співвідношенні. 
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Мета досліджень — визначення еконо-
мічної ефективності рідких ОМД за різних 
строків і способів їх унесення. 

Методика досліджень. В умовах по-
льового тимчасового досліду на чорнозе-
мі типовому дослідного господарства ДП 
«ДГ «Граківське» у 2014 – 2016 рр. визна-
чено ефективність рідких ОМД за різних 
строків та способів їх унесення (основне під 
передпосівну культивацію та позакореневе 
підживлення). 

Схемою досліджень (таблиця) передба-
чено створення 3-х агрохімічних фонів, які 
різняться між собою за видами добрив, їх 
дозами та періодичністю внесення. У досліді 
для створення оптимальних агрофонів ви-
користовували КАС-32 та рідкі ОМД на її ос-
нові. Кожна ділянка агрохімічного фону була 
розділена навпіл. На одній частині проводи-
ли основне внесення добрив із розрахунку  
40 кг/га д.р. азоту під передпосівну культива-
цію, на другій — для поліпшення умов азотно-
го живлення рослин здійснювали позакорене-
ві підживлення КАС та рідкими ОМД у дозах 
6 кг/га д.р. в критичні фази розвитку рослин 
(фаза кущіння, вихід у трубку, колосіння).

Культура вирощування — ячмінь ярий 
сорту Парнас, який занесено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних до поши-
рення в Україні з 2008 року у зоні Лісостепу 
і Степу [10]. 

Результати досліджень. У більшості на-
укових праць з агрохімії та агроґрунтознав-
ства оцінюють економічну ефективність 
застосування добрив або іншого агроза-
ходу за цінами продукції на момент оціню-
вання. це дає змогу виявити доцільність 
конкретних вкладень для отримання приро-
стів урожаю [11 – 14]. У розрахунках матері-
ально-грошових витрат нами використано 
фактичні ціни на продукцію рослинництва 
і добрива станом на 2016 р.

Результати проведених розрахунків (див. 
таблицю) свідчать про те, що застосування 
рідких ОМД під час вирощування ячменю 
ярого має високу економічну ефективність. 
З урахуванням цін, що склалися на ринку 
у вересні 2016 р., вартість 1 т ячменю стано-
вить 5510 грн, азотного добрива КАС-32 —  
5350 грн/т, гумату калію — 50 грн/л. Про-
ведення одного прикореневого підживлення 
рідкими ОМД — 906 – 1381 грн/га, позакоре-
невого — 145 – 234 грн/га. Умовно-чистий 
прибуток становить 1594 – 3731 грн/га,  
вартість приросту врожаю на 1 га — 2645 –  
5345 грн.

економічна ефективність застосування рідких ОМД у підживленні ячменю ярого (середнє 
за 2014 – 2016 рр.)

Варіант досліду
Приріст 

урожаю зерна, 
т/га

Вартість 
приросту 
врожаю

Витрати 
на добрива 

Умовно-чистий 
прибуток, грн Рівень 

рентабельності, 
%

Передпосівна 
культивація

Позакореневе 
підживлення

грн/га з 1 га
на 1 грн 
витрат

Фон 1 
(КАС 

40
)

0,21 1157 668,8 488,2 0,73 73
+ КАС

6
0,34 1873 769,1 1103,9 1,44 144

+ ОМД-1 0,36 1984 813,6 1170,4 1,44 144
+ ОМД-2 0,39 2149 902,6 1246,4 1,39 139

Фон 2 
(ОМД-1)

0,24 1322 906,3 415,7 0,50 50
+ КАС

6
0,34 1873 1006,6 866,4 0,86 86

+ ОМД-1 0,48 2645 1051,1 1593,9 1,52 152
+ ОМД-2 0,63 3471 1140,1 2330,9 2,05 205

Фон 3 
(ОМД-2)

0,34 1873 1380,5 492,5 0,36 36
+ КАС

6
0,76 4188 1480,8 2707,2 1,83 183

+ ОМД-1 0,77 4243 1525,3 2717,7 1,78 178
+ ОМД-2 0,97 5345 1614,3 3730,7 2,31 231

Примітка.  Рідкі ОМД-1 — КАС+5% гумату калію, рідкі ОМД-2 — КАС
 
+15% гумату калію. 
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Витрати на застосування рідких ОМД 
були найменшими у варіанті фон 2+ (ОМД-1)  
і становили 1051,1 грн/га та зростали до 1614,3 
грн/га у варіанті фон 3+(ОМД-2). Умовно-
чистий прибуток зростав з 1593,9 грн/га  
у варіанті фон 2+ (ОМД-1) до 3730,7 грн/га 
у варіанті фон 3+(ОМД-2). 

Позакореневі підживлення на створених 
агрофонах у 3 фази розвитку рослин яч-
меню ярого забезпечували значно вищий 
умовно-чистий прибуток з 1 га порівняно 

з одним унесенням під передпосівну куль-
тивацію. Умовно-чистий прибуток на 1 грн 
витрат був вищим за комплексного внесен-
ня рідких ОМД і зростав із 1,52 грн у варі-
анті фон 2+(ОМД-1) до 2,31 грн у варіанті 
фон 3+(ОМД-2). 

Слід зазначити, що за комплексного вне-
сення рідких ОМД рівень рентабельності 
був найвищим і становив 152% у варіан-
ті фон 2+(ОМД-1) та 231% — у варіанті 
фон 3+(ОМД-2). 

Аналіз економічної ефективності виро-
щування ячменю ярого показав, що комп-
лексне застосування рідких ОМД істотно 
підвищує ефективність виробництва про-
дукції. Приріст урожаю зерна зростає, що 
за результатами статистичної обробки є 

доцільним. Додатково отриманий прибуток 
від застосування рідких ОМД економічно ви-
правданий, але різниться за рівнем рента-
бельності. Тому під час вирощування зерна 
ячменю ярого виробник має керуватися еко-
номічним порогом раціональності факторів.

Висновки
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Экономическая эффективность комплекс-
ного применения жидких органо-минераль-
ных удобрений

цель. Определение экономической эф-
фективности новых видов удобрений при раз-
ных сроках и способах их внесения. Методы. 
По левые, статистические. Результаты. 
Приведены результаты полевых исследований 
по эффективности применения жидких орга-
но-минеральных удобрений. Показана высокая 
эффективность и рентабельность удобрений 
при выращивании ячменя ярого (чистая при-
быль — 1594 – 3731 грн/га, уровень рентабель-
ности — 152 – 231%). Выводы. Дополнительно 
полученная прибыль от применения жидких 
органо-минеральных удобрений является 
экономически оправданной, но отличается 
по уровню рентабельности.

Ключевые слова: органо-минеральные удоб-
рения, карбамид-аммиачная селитра, ячмень 

ярый, экономическая эффективность, чистая 
прибыль, рентабельность.
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Economic efficiency of complex application of 
liquid organomineral fertilizers

The purpose. To determine economic efficiency 
of new kinds of fertilizers at different times and ways 
of their entering. Methods. Field, statistical. Results. 
Results of field researches by efficiency of application 
of liquid organomineral fertilizers are brought. High 
efficiency and profitableness of fertilizers is shown 
at growing spring barley (net profit — 1594–  3731 
hrn/hectare, level of profitableness — 152 – 231%). 
Conclusions. Additionally gained profit on applica-
tion of liquid organomineral fertilizers is economically 
justified, but differs on the level of profitableness.

Key words: organomineral fertilizers, carba-
mide-ammonium nitrate, spring barley, economic 
efficiency, net profit, profitableness.
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