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АНОТАЦІЯ 

Мирошниченко М.С. Продуктивність короткоротаційних сівозмін і 

родючість ґрунту залежно від способів обробітку та удобрення в 

Лівобережному Лісостепу України. Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі з 

галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 201 

«Агрономія» – Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 

м. Київ, 2022. 

Актуальність теми. В останні роки системи основного обробітку 

ґрунту змінюються у напрямі їх мінімізації, у різних ґрунтово-кліматичних 

зонах України впроваджуються диференційовані способи обробітку ґрунту, 

які враховують стан полів та погодних умов. Змінюється структура сівозмін, 

широко застосовується на добриво побічна продукція, система удобрення 

набуває ознак широкої біологізації. Ці елементи технології за поєднаного їх 

застосування вивчені недостатньо, а тому дослідження є на часі і актуальні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше для зони 

недостатнього зволоження Лівобережного Лісостепу України обґрунтовано 

ефективність органо-мінеральних систем удобрення та обробітку грунту у 

короткоротаційних сівозмінах. Встановлено високу ефективність 

альтернативних з внесенням побічної продукції систем удобрення, перевагу 

плодозмінних сівозмін та різноглибинної оранки, що забезпечило 

відтворення природної родючості ґрунту. 

Удосконалено систему обробітку ґрунту та удобрення у 

короткоротаційних сівозмінах для зони недостатнього зволоження 

Лівобережного Лісостепу України. 

Дістали подальшого розвитку питання впливу структури сівозмін, 

обробітку грунту та удобрення на формування природної родючості ґрунту, 

водного та поживного режимів, фітосанітарного стану посівів, енергетичну 

ефективність агротехнологій.  
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Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 

довготривалих польових досліджень сформовано агрохімічні та агротехнічні 

засади сталого вирощування сільськогосподарських культур у 

короткоротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу України, що 

забезпечило відтворення родючості чорнозему типового 

слабкосолонцюватого та підвищення продуктивності сівозмін. 

Результати досліджень впроваджено на Веселоподільській дослідно-

селекційній станції, Семенівського району, Полтавської області на площі 60 

га. Застосування у плодозмінній сівозміні N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція 

та проведення різноглибинної оранки забезпечило продуктивність сівозміни 

на рівні 8,0 кормових одиниць, збір зерна – 2,20 т/га з ориманням додаткової 

продукції з одного гектара на суму 1830 грн. 

Основні результати досліджень. Встановлено, що у зерно-

паропросапній сівозміні в посівах буряків цукрових найвищі запаси 

продуктивної вологи у 1,5 м шарі ґрунту формувались за внесення 6,25 т/га 

гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція та проведення різноглибинної 

оранки – 226 мм, пшениці озимої та ячменю ярого – за комбінованого 

обробітку ґрунту на фоні післядії альтернативної системи удобрення – 

відповідно 232 та 251 мм. 

Досліджено, що внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна 

продукція в умовах плодозмінної сівозміни на фоні різноглибинної оранки 

забезпечило найкращі умови розширеного відтворення природної родючості 

ґрунту. На кінець 10-ї ротації вміст гумусу в орному 0-30 см шарі 

плодозмінної сівозміни підвищився до початку ротації на 0,28% за показника 

4,81% і переважав вміст гумусу у зерно-паропросапній сівозміні на 0,18%. 

Заорювання побічної продукції на фоні N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція 

стабілізувало вміст гумусу у плодозмінній сівозміні на рівні 4,79%. 

Визначено, що застосування органо-мінеральних систем удобрення в 

обох сівозмінах упродовж 40 років збільшило вміст рухомих фосфатів у 

орному 0-30 см шарі у 2,5 рази порівняно з початком ротації, за переваги 
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плодозмінної сівозміни до зерно-паропросапної на 5 мг/кг ґрунту. За 

застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція в обох 

сівозмінах досягнуто найвищого вмісту рухомого калію у ґрунті – 138-

140 мг/кг, що перевищило початок ротації на 30 мг/кг ґрунту.  

За результатами досліджень встановлено, що у плодозмінній сівозміні 

за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція і проведення 

різноглибинної оранки формувались найкращі умови мінерального живлення 

буряків цукрових. Зазначена система удобрення забезпечила на початок 

вегетації у 0-30 см шарі ґрунту найвищий вміст мінерального азоту, рухомого 

фосфору та калію – відповідно 27,5, 58 та 163 мг/кг ґрунту.  

Досліджено, що в посівах пшениці озимої найменшу рясність бур’янів 

спостерігали за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція: 

за комбінованого обробітку ґрунту – 20,8, різноглибинної оранки – 23,7 

шт./м2. У посівах буряків цукрових найменшу рясність бур’янів в обох 

сівозмінах досягали за проведення різноглибинної оранки та внесення 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 – 16,7 шт./м2. У посівах ячменю ярого 

найменшу рясність бур'янів забезпечила післядія 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція: за різноглибинної оранки – 23,4 шт./м2, 

комбінованого обробітку – 46,7 шт./м2.  

Встановлено, що найвищої врожайності буряків цукрових досягнуто за 

проведення різноглибинної оранки і внесення N33,7P33,7K33,7 + побічна 

продукція: у плодозмінній сівозміні – 39,2 т/га, зерно-паропросапній – 

38,3 т/га з перевагою до контролю без добрив – на 16,5 та 13,1 т/га. Зазначена 

система удобрення забезпечила найвищу цукристість коренеплодів і збір 

цукру у плодозмінній сівозміні – відповідно 17,6% та 6,87 т/га з перевагою до 

контролю без добрив – на 0,5% та 2,0 т/га. 

Досліджено, що найвищу врожайність пшениці озимої отримали у 

зерно-паропросапній сівозміні за внесення N45P45K45 і проведення 

різноглибинної оранки на тлі післядії 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 – 5,45 т/га 

з перевагою до контролю без добрив – 1,60 т/га.  
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Врожайність ячменю ярого найвищою була у зерно-паропросапній 

сівозміні за комбінованого обробітку ґрунту у післядії N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція – 4,36 т/га, яка перевищила контроль без добрив на 1,12 т/га, 

різноглибинну оранку – на 0,12 т/га.  

Встановлено, що застосування технології No-till в умовах 

недостатнього зволоження на чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

збільшило накопичення вологи в 0-150 см шарі ґрунту на початок вегетації 

порівняно з полицевим обробітком на 38-50 мм, підвищило вміст гумусу в 0-

10 см шарі ґрунту в посівах сої та пшениці озимої – на 0,06-0,12%. Рясність 

бур'янів за No-till технології зросла на початок вегетації в посівах пшениці 

озимої – на 14,9 шт./м2, кукурудзи на зерно – на 38,5, сої – на 27,5.  

Врожайність за No-till технології порівняно з глибокою оранкою 

зменшилась у сої – на 0,11 т/га, пшениці озимої – на 0,52 т/га, кукурудзи на 

зерно – на 0,70 т/га. При цьому рентабельність вирощування сої зберігалась 

вищою – на 9%, пшениці озимої – на 20%, кукурудзи на зерно – на 5%. 

Встановлено, що продуктивність сівозмін залежала від системи 

удобрення та її структури і не залежала від обробітку ґрунту. Найвищу 

продуктивність мала плодозмінна сівозміна за різноглибинної оранки і 

внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозмінної площі: збір 

кормових одиниць – 8,36, збір зерна – 2,25 т/га, цукру – 1,72 т/га.  

Досліджено, що найвищої економічної ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур досягнуто у зерно-паропросапній сівозміні за 

проведення комбінованого обробітку ґрунту та внесення N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція та 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни: чистий 

прибуток – відповідно 6,6 та 6,5 тис.грн, рентабельність – 59,5% та 59,1%. 

Найвищої енергетичної досягнуто у плодозмінній сівозміні за внесення 

N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція та 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни – Кее – 4,9.  

Ключові слова: чорнозем типовий слабкосолонцюватий, родючість, 

сівозміни, обробіток грунту, удобрення, продуктивність культур.
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ANNOTATION 

Myroshnychenko M. S. Productivity of short crop rotations and soil fertility 

depending on the cultivation methods and fertilization in the Left Bank Forest-

Steppe of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for getting the scientific degree of Doctor of Philosophy in the 

field of knowledge 20 "Agrarian Sciences and Food" in the specialty 201 

"Agronomy" – Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beets NAAS, Kyiv, 2022. 

Actuality of theme. In recent years, the systems of basic tillage are 

changing in the direction of their minimization, in different soil and climatic zones 

of Ukraine are introduced differentiated methods of tillage, which take into 

account the state of fields and weather conditions. The structure of crop rotations is 

changing, by-products are widely used for fertilizer, the fertilizer system is gaining 

signs of widespread biologization. These elements of technology with their 

combined application are insufficiently studied, and therefore the research is timely 

and relevant. 

Scientific novelty of the obtained results. For the first time for the zone of 

insufficient moisture of the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine the efficiency of 

organic-mineral systems of fertilizers and tillage in short crop rotations is 

substantiated. It was proved the high efficiency of alternative fertilizer systems 

with the application of by-products, the advantage of crop rotation and different 

depths of plowing, which ensured the reproduction of natural soil fertility. 

It was improved the system of soil tillage and fertilization in short crop 

rotations for the zone of insufficient moisture of the Left-Bank Forest-Steppe of 

Ukraine. 

It was further developed the issues of the influence of crop rotation structure, 

soil tillage and fertilization on the formation of natural soil fertility, water and 

nutrient regimes, phytosanitary condition of crops, energy efficiency of agricultural 

technologies. 

The practical significance of the obtained results. Based on the results of 

long-term field research, agrochemical and agrotechnical principles of sustainable 

cultivation of agricultural crops in short crop rotations of the Left-Bank Forest-
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Steppe of Ukraine have been formed, which ensures reproduction of fertility of 

typical weakly saline chernozem and increase the productivity of crop rotation. 

The research results were implemented at the Veselopodilska Research-

Breeding Station, Semenivskyi District, Poltava Region on an area of 60 hectares. 

The application of N46,2P33,7K33,7 + by-products in grass crop rotation and 

multi-depth plowing ensured crop rotation productivity at the level of 8.0 fodder 

units, grain yield - 2.20 t/ha, with receiving additional products from one hectare in 

the amount of 1,830 thousand UAH. 

The main results of research. It is established that in the grain-steam crop 

rotation in sugar beet crops the highest reserves of productive moisture in 1.5 m of 

soil layer were formed by applying 6.25 t/ha of manure + N33.7P33.7K33.7 + 

by-products and carrying out various-depth plowing – 226 mm, in winter wheat 

and spring barley crops – for combined tillage of soil on the background of the 

aftereffect of an alternative fertilizer system – respectively 232 and 251 mm. 

It was investigated that the application of 6.25 t/ha of manure + 

N33.7P33.7K33.7 + by-products in the conditions of grass crop rotation on the 

background of different depth plowing provided the best conditions for expanded 

reproduction of natural soil fertility. At the end of the 10th rotation, the humus 

content in the arable 0-30 cm layer of grass crop rotation increased to the 

beginning of rotation by 0.28% with absolut value of 4.81% and prevailed the 

humus content in the grain-steam crop rotation by 0.18%. Plowing of by-products 

against the background of N46.2P33.7K33.7 + by-products stabilized the humus 

content in crop rotation at 4.79%. 

It was determined that the use of organo-mineral fertilizer systems in both 

crop rotations for 40 years increased the content of mobile phosphates in the arable 

0-30 cm layer in 2.5 times compared to the beginning of rotation, with the 

advantages of grass crop rotation to grain-row crops rotation per 5 mg/kg of soil. 

With the application of 6.25 t/ha of manure + N33.7P33.7K33.7 + by-products in both 

crop rotations the highest content of mobile potassium in the soil was achieved – 

138-140 mg/kg, which exceeded the beginning of rotation by 30 mg/kg of soil. 
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According to the results of research it is established that the best conditions 

of mineral nutrition of sugar beet were formed in gras crop rotation with an 

application of 6.25 t/ha of manure + N33.7P33.7K33.7 + by-products and plowing of 

different depths. This fertilizer system provided the highest content of mineral 

nitrogen, mobile phosphorus and potassium in the 0-30 cm layer of soil at the 

beginning of the growing season – 27.5, 58 and 163 mg/kg of soil, respectively. 

It was investigated that in winter wheat crops the smallest abundance of 

weeds was observed for the application of 6.25 t/ha of manure + N33.7P33.7K33.7 + 

by-products: for combined tillage – 20.8, plowing of different depths – 23.7 

pcs./m2. In sugar beet crops, the lowest abundance of weeds in both crop rotations 

was achieved by plowing at different depths and applying 6.25 t/ha of manure + 

N33.7P33.7K33.7 – 16.7 pcs./m2. In spring barley crops, the least abundance of weeds 

was provided by the aftereffect of 6.25 t/ha of manure + N33.7P33.7K33.7 + by-

products: for plowing at different depths – 23.4 pcs./m2, combined tillage – 46.7 

pcs. / m2. 

It was found that the highest yield of sugar beet was achieved by plowing at 

different depths and applying N33.7P33.7K33.7 + by-products: in grass crop rotation – 

39.2 t/ha, grain-row crops rotation – 38.3 t/ha with an advantage to control without 

fertilizers – by 16.5 and 13.1 t/ha. This fertilizer system provided the highest sugar 

content of sugar beet roots and sugar collection in grass crop rotation – 17.6% and 

6.87 t/ha, respectively, with an advantage to control without fertilizers – by 0.5% 

and 2.0 t/ha. 

It was investigated that the highest yield of winter wheat was obtained in 

grain-row crops rotation with the application of N45P45K45 and carrying out multi-

depth plowing on the background of the aftereffect of 6.25 t/ha of manure + 

N33.7P33.7K33.7 – 5,45 t/ha with the advantage of control without fertilizers – by 1.60 

t/ha. 

The yield of spring barley was the highest in the grain-row crops rotation 

with combined tillage and the aftereffect of N46.2P33.7K33.7 + by-products – 4.36 

t/ha, which exceeded the control without fertilizers by 1.12 t/ha, multy-depth 

plowing – by 0.12 t/ha. 
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It was found that the use of No-till technology in conditions of insufficient 

moisture on typical slightly saline chernozem increased moisture accumulation in 

0-150 cm layer of soil at the beginning of the growing season compared to plowing 

by 38-50 mm, increased humus content in 0-10 cm layer of soil in soybean and 

winter wheat crops – by 0.06-0.12%. The abundance of weeds under No-till 

technology increased at the beginning of the growing season in winter wheat crops 

– by 14.9 pieces/m2, corn for grain – by 38.5, soybeans – by 27.5 pieces/m2. 

The yield under No-till technology compared to deep plowing decreased in 

soybeans – by 0.11 t/ha, winter wheat – by 0.52 t/ha, corn for grain – by 0.70 t/ha. 

At the same time, the profitability of soybean cultivation remained higher – by 9%, 

winter wheat – by 20%, corn for grain – by 5%. 

It was found that the productivity of crop rotations depended on the fertilizer 

system and its structure and did not depend on tillage. The highest productivity 

was achieved by grass crop rotation with multy-depths plowing and application of 

N46.2P33.7K33.7 + by-products per 1 ha of crop rotation area: harvest of fodder units – 

8,36, harvest of grain – 2,25 t/ha, sugar – 1,72 t/ha. 

It is investigated that the highest economic efficiency of growing crops was 

achieved in grain-row crops rotation for combined tillage and application of 

N46.2P33.7K33.7 + by-products and 6.25 t/ha of manure + N33.7P33.7K33.7 per 1 ha of 

crop rotation: net profit – 6.6 and 6.5 thousand UAH, respectively, profitability – 

59.5% and 59.1%. The highest energy was achieved in grass crop rotation with the 

application of N46.2P33.7K33.7 + by-products and 6.25 t/ha of manure + N33.7P33.7K33.7 

per 1 ha of crop rotation – Kee - 4.9. 

Key words: typical weakly saline chernozem, fertility, crop rotation, tillage, 

fertilizers, crop productivity  
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ВСТУП 

Збереження та відтворення родючості ґрунту є головним завданням 

сучасного високопродуктивного землеробства, в основі якого лежать 

формування сприятливого фітосанітарного, агрохімічного та агрофізичного 

стану ґрунту та досягнення високої його продуктивності. 

На формування врожаю сільськогосподарських культур безпосередньо 

впливають структура сівозміни, система удобрення та обробіток ґрунту, 

оптимізація яких у сівозміні є запорукою отримання високих стабільних 

врожаїв. 

Вивченню проблеми відтворення родючості ґрунтів, оптимізації 

сівозмін, застосування ефективних систем удобрення та обробітку грунту 

присвячені дослідження П.І. Бойка [9], [11], А.С. Заришняка [32], В.В. 

Іваніни [37], І.Д. Примака [107], Я.П. Цвея [131], [149], О.А. Цюка [153], 

[154] та ін. Обнак, питання ефективності плоскорізного обробітку ґрунту, 

біологізації систем удобрення у сівозмінах з короткою ротацією вивчені 

недостатньо. На фоні істотних змін структури аграрного виробництва ці 

питання потребують подальшого вивчення і досліджень. 

Актуальність теми. В останні роки системи основного обробітку 

ґрунту змінюються у напрямі їх мінімізації, у різних ґрунтово-кліматичних 

зонах України впроваджуються диференційовані способи обробітку ґрунту, 

які враховують стан полів та погодних умов. Змінюється структура сівозмін, 

широко застосовується на добриво побічна продукція, система удобрення 

набуває ознак широкої біологізації. Ці елементи технології за поєднаного їх 

застосування вивчені недостатньо, а тому дослідження є на часі і актуальні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною тематичних планів науково-

дослідних робіт Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 

НААН, яка виконувалась в рамках ПНД НААН «Цукрові буряки» за 

завданням 27.00.04.02.Ф «Наукове обґрунтування відтворення родючості 

ґрунтів залежно від антропогенного навантаження і кліматичних умов 
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Лісостепу України», 2016-2020 рр., (№ДР 0116U003170), завданням 

27.00.04.07.П «Розробити енергозберігаючі способи обробітку ґрунту під 

цукрові буряки з врахуванням біологізації системи удобрення в технології їх 

вирощування», 2016-2018 рр., (№ДР 0116U003172) та завданням 

27.00.02.06.П «Розробити високопродуктивні сівозміни на основі їх 

біологізації і екологічної рівноваги для підвищення продуктивності цукрових 

буряків в умовах Лісостепу України», 2019-2020 рр., (№ДР 0119U000178). 

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є відтворення 

родючості чорнозему типового слабкосолонцюватого, оптимізація системи 

удобрення та обробітку ґрунту у короткоротаційних сівозмінах за 

вирощування пшениці озимої, буряків цукрових та ячменю ярого в умовах 

Лівобережного Лісостепу України, досягнення високої врожайності 

сільськогосподарських культур, мінімізація енергетичних витрат, досягнення 

високої економічної ефективності агротехнологій. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- встановити вплив обробітку ґрунту і системи удобрення на водний режим 

та агрохімічні властивості чорнозему типового слабкосолонцюватого; 

- дослідити забур’яненість посівів буряків цукрових, пшениці озимої та 

ячменю ярого залежно від обробітку ґрунту та системи удобрення; 

- виявити закономірності зміни врожайності сільськогосподарських культур 

у короткоротаційних сівозмінах за різних систем обробітку ґрунту та 

удобрення; 

- дослідити вплив систем обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність 

короткоротаційних сівозмін; 

- встановити ефективність технології No-till у формуванні поживного режиму 

грунту, фітосанітарного стану та врожайності сільськогосподарських 

культур; 

- дати енергетичну та економічну оцінку ефективності агротехнологій 

вирощування сільськогосподарських культур в умовах Лівобережного 

Лісостепу України. 
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Об’єкт дослідження – процеси формування родючості ґрунту, 

фітосанітарного стану посівів та врожайності сільськогосподарських культур 

залежно від системи удобрення та обробітку ґрунту. 

Предмет дослідження – чорнозем типовий слабкосолонцюватий, 

сівозміни, системи удобрення, обробіток ґрунту, технологія No-till, 

врожайність буряків цукрових, пшениці озимої та ячменю ярого, 

продуктивність сівозмін, економічна та енергетична ефективність 

агротехнологій. 

Методи дослідження: польовий – для визначення впливу систем 

обробітку ґрунту та удобрення на агрохімічні та біологічні властивості 

чорнозему типового слабкосолонцюватого, кількісний і видовий склад 

бур’янів, врожайність сільськогосподарських культур в умовах 

Лівобережного Лісостепу України; лабораторний – для встановлення 

кількісних і якісних характеристик об’єктів дослідження хімічними 

методами, визначання агрохімічних показників ґрунту, хімічного складу 

рослин, кількості продуктивної вологи та мікробіологічної активності ґрунту; 

кількісно–ваговий – для визначення забур’яненості посівів, встановлення 

параметрів вегетації бур’янів та обліку урожайності сільськогосподарських 

культур; візуальний – для здійснення фенологічних спостережень; 

розрахунково–порівняльний – для оцінки врожайності і якості урожаю, 

економічної та енергетичної оцінки ефективності обробітку ґрунту та 

системи удобрення у сівозмінах; математично–статистичний – 

встановлення достовірності отриманих результатів досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше для зони 

недостатнього зволоження Лівобережного Лісостепу України обґрунтовано 

ефективність органо-мінеральних систем удобрення та обробітку ґрунту у 

короткоротаційних сівозмінах. Встановлено високу ефективність 

альтернативних з внесенням побічної продукції систем удобрення, перевагу 

плодозмінних сівозмін та різноглибинної оранки, що забезпечило 

відтворення природної родючості ґрунту. 
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Удосконалено систему обробітку ґрунту та удобрення у 

короткоротаційних сівозмінах для зони недостатнього зволоження 

Лівобережного Лісостепу України. 

Дістали подальшого розвитку питання впливу структури сівозмін, 

обробітку ґрунту та удобрення на формування природної родючості ґрунту, 

водного та поживного режимів, фітосанітарного стану посівів, енергетичну 

ефективність агротехнологій.  

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 

довготривалих польових досліджень сформовано агрохімічні та агротехнічні 

засади сталого вирощування сільськогосподарських культур у 

короткоротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу України, що 

забезпечило відтворення родючості чорнозему типового 

слабкосолонцюватого та підвищення продуктивності сівозмін. 

Результати досліджень впроваджено на Веселоподільській дослідно-

селекційній станції, Семенівського району, Полтавської області на площі 60 

га. Застосування у плодозмінній сівозміні N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція 

та проведення різноглибинної оранки забезпечило продуктивність сівозміни 

на рівні 8,0 кормових одиниць, збір зерна – 2,20 т/га з ориманням додаткової 

продукції з одного гектара на суму 1830 грн. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем було складено 

індивідуальну програму аспіранта та індивідуальний науковий план, 

виконано експериментальну частину, проаналізовано й опрацьовано наукову 

літературу (українську та міжнародну) за темою дисертаційної роботи, 

узагальнено одержані результати, підготовлено наукові звіти та опубліковано 

статті, забезпечено впровадження результатів досліджень у виробництво. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні 

положення дисертаційної роботи оприлюднені й обговорені на: науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Наукові основи 

ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-

ресурсного потенціалу України» (м. Київ, 22 листопада 2017 року); 
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міжнародній науково-практичній конференції присвяченої пам’яті професора 

М. К. Шикули та відзначенню 120-річчя НУБіП України «Родючість ґрунтів 

– основа безпеки країни» (м. Київ, 5-6 грудня 2017 року); всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку та адаптація агропромислового виробництва в умовах 

трансформації клімату» (Дніпро-Полтава, 24-25 травня 2018 року); 

міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека та 

збалансоване природокористаування в агропромисловому виробництві» (м. 

Київ, 3-5 липня 2019 року); міжнародній науковій конференції, присвяченої 

пам’яті і науковій спадщині виданого вченого Василя Яковича Юр’єва 

«Підвищення ефективності селекції та рослинництва у сучасних умовах» (м. 

Харків, 3-5 липня 2019 року); науково-практичній інтернет-конференції 

молодих учених і спеціалістів в Україні «Наукові здобутки молодих учених 

для розвитку аграрної науки в Україні» (м. Київ, 11 листопада 2019 року).  

Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковано у 14 

наукових працях, із них: 7 статті у фахових виданнях України, 1 – у 

періодичному науковому виданні держави, що входить до Європейського 

Союзу, 6 – у доповідях і тезах науково-практичних конференцій. 

Структура і обсяг роботи: дисертаційна робота викладена на 200 

сторінках машинопису, який складається зі вступу, шести розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту 

164 сторінок машинопису. Робота ілюстрована 39 таблицями і 3 рисунками. 

Список використаних джерел налічує 200 найменувань, з них – 164 

кирилицею та латиницею – 36. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВІ ОСНОВИ СТАЛОГО ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР У 

СІВОЗМІНАХ (огляд літератури) 

 

1.1 Формування розширеного відтворення родючості ґрунтів у сівозмінах 

 

Родючість ґрунтів в агроекосистемах залежить від вмісту гумусу та 

його трансформації в агроекосистемі, що пов’язано із зоною зволоження, 

системою удобрення, способами обробітку ґрунту, концентрацією просапних 

і зернових культур, наявністю багаторічних трав і бобових культур у 

сівозміні [13], [151], [176], [181]. І хоча ґрунтову родючість розглядається, як 

складне комплексне природне явище, все ж таки можна виділити конкретні 

його показники, які обумовлюють врожайність сільськогосподарських 

культур. 

Основним елементом ґрунтового комплексу, що вказує на родючість 

ґрунту і безпосередньо впливає на неї, є вміст гумусу, як показник 

інтегрального рівня родючості, фізичних та фізико-хімічних властивостей, 

що забезпечує оптимальне протікання процесів у ґрунті, впливає на 

адаптивність сільськогосподарських рослин та рівень їх продуктивності в 

цілому. Запаси гумусу вказують на напрям ґрунтотворних процесів, адже він 

є одним із важливих факторів родючості ґрунту, він відіграє визначальну 

роль у формуванні його водного, повітряного і поживного режимів. Гумус є 

джерелом великої кількості елементів живлення для рослин, він покращує 

фізико-хімічні властивості ґрунту та його мікробіологічний ценоз [3], [98], 

[105], [110]. 

За даними Носка Б.С. [95] вміст гумусу в чорноземних ґрунтах 

Лісостепу України знаходиться в межах від 4,0 до 6,0%. Органічна речовина 

у ґрунті постійно перебуває під дією двох, протилежно направлених 

процесів: утворення гумусу та його руйнування (мінералізації). Динамічна їх 

рівновага визначає направленість і характер процесів ґрунтоутворення для 
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різних ґрунтових типів, що і пояснює різний вміст у них гумусу. За 

переважання одного з вище зазначених процесів, у ґрунті спостерігається 

різна динаміка зміни запасів гумусу, а разом з тим і вмісту у грунті азоту та 

інших основних елементів живлення рослин.  

Використання земель у сільськогосподарському виробництві, їх 

інтенсивний обробіток ведуть до постійного зменшення запасів гумусу. Цю 

негативну тенденцію пояснюють ряд причин: мінімальне надходженням у 

ґрунт рослинних решток, інтенсивна мінералізація гумусу і органічних 

речовин, розорювання менш родючого підорного ґрунтового шару [95], [143]. 

Надмірне насичення сівозмін просапними культурами, недотримання 

балансу внесення-винесення елементів живлення із ґрунту, супроводжується 

зниженням запасів гумусу у ґрунті [64], [155], де кожен агротехнічний захід 

має свій безпосередній вплив на рівень стабілізації процесів 

гумусоутворення. 

Багаторічними дослідженнями встановлено, що господарювання 

людини, порушує природний процес гумусоутворення, спричиняє значні 

втрати органічної речовини ґрунту, веде до погіршення його водно-фізичних 

властивостей. Так, у зерно-бурякових сівозмінах, найбільш інтенсивні 

процеси розпаду органічної речовини спостерігали в агроценозі буряків 

цукрових та за чорного пару [103]. 

Зміни вмісту гумусу у ґрунті залежить від багатьох факторів – це 

сівозміна, основний обробіток ґрунту, система удобрення сівозміни та види 

добрив, які застосовуються [37], [102], [151]. 

Цілий ряд досліджень, які проводились на чорноземних ґрунтах, 

вказують на те, що найбільш вагомим фактором підтримання вмісту гумусу у 

грунті є застосування органо-мінеральної системи удобрення, де на фоні 

мінеральних добрив заорюються гній та післяжнивні рештки [13], [32], [37], 

[129], [196]. 

Стабілізації та розширеного відтворення вмісту гумусу у грунті можна 

досягти за застосування органо-мінеральних систем удобрення, коли 
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надходження органічної речовини та поживних елементів у грунт перевищує 

їх мінералізацію та винос культурами відповідно. Внесення 7,5 т/га гною + 

N45P30K35 і зменшеня частки просапних культур до 25%, за частки 

багаторічних трав – 25% і зернових – 50% забезпечило стабілізацію вмісту 

гумусу у чорноземі опідзоленому в умовах короткоротаційної сівозміни. В 

умовах достатнього зволоження за вирощування буряків цукрових на 

чорноземі вилугуваному стабілізацію гумусу у грунті забезпечили 

альтернативні системи удобрення з внесенням соломи озимої пшениці, 

зеленої маси гірчиці білої у поєднанні з оптимальними дозами мінеральних 

добрив [40], [129]. 

На Носівській дослідній станції, без застосування добрив протягом 10 

років, запаси гумусу в орному шарі ґрунту знизилися на 0,3%, тоді як за 

щорічного внесення тільки мінеральних добрив у дозі N71Р40К84 – на 0,1%. У 

господарствах з низьким рівнем агротехніки втрати запасів гумусу за останні 

25-30 років досягли 18-25% від загального його вмісту, а з середнім рівнем 

ведення землеробства орний шар втрачав від 9% до 23% гумусу [123].  

Обробіток ґрунту у зерно-бурякових сівозмінах має значний вплив на 

вміст гумусу [5], [94], [155]. Зменшення його вмісту безпосередньо пов’язано 

з кількістю внесених органічних і мінеральних добрив та інтенсивністю 

обробітків ґрунту як під окремі культури сівозміни, так і сівозміні в цілому. 

В умовах Харківської обл. (Роганський ґрунтовий стаціонар) Носком Б.С. 

[95] було встановлено, що під буряками цукровими у чорноземі типовому 

величина мінералізації гумусу досягала 0,16 т/га. У сівозмінах зі збільшенням 

частки просапних культур на 10% втрати гумусу зростали на 0,2-0,4 т/га.  

Зменшення утворення гумусу, через зниження надходження органічної 

речовини і збільшення швидкості його мінералізації, є головними причинами 

втрат гумусу. Наприклад, втрати гумусу у посівах буряків цукрових щорічно 

досягали 3,14 т/га. В результаті проведених досліджень встановлено, що 

інтенсивність обробітку ґрунту під буряками цукровими збільшила втрати 

гумусу в порівнянні з пшеницею озимою на 25%. У той же час, за зниження 
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інтенсивності обробітку під зерновими культурами, порівняно з буряками 

цукровими, спостерігали зменшення втрат гумусу на 20% [115].  

Найбільші запаси гумусу у чорноземі відмічали навесні, тобто на 

початок вегетації. У процесі розвитку рослин буряків цукрових до фази 

змикання рядків спостерігали різке зменшення його кількості, а в 

подальшому, у фазу нагромадження цукру в рослинах, відмічали поступове 

збільшення вмісту гумусу. У варіантах з мінімальним обробітком ґрунту 

коливання вмісту гумусу були більш помітні, ніж у варіантах з полицевим 

обробітком [115]. 

Висвітлені у літературі дані щодо ролі безполицевого чи мінімального 

обробітків ґрунту, як і оранки у процесах перетворення органічної речовини і 

гумусу грунту є неоднозначними, що пов’язано з різними ґрунтово-

кліматичними умовами та неоднорідністю агрофонів на яких проводилися 

дослідження. Тривалий обробіток плоскорізними агрегатами і особливо 

мінімальний обробіток забезпечують специфічні умови утворення гумусу. Це 

обумовлено специфікою розподілення по ґрунтовому профілю рослинних 

решток, органічних і мінеральних добрив. Важливу роль у трансформації 

свіжої органічної маси, що надходить у ґрунт, і відновлення запасів гумусу 

відіграє верхній шар ґрунту. Саме від водно-фізичних, фізико-хімічних і 

мікробіологічних процесів у цьому шарі залежить інтенсивність утворення 

гумінових кислот [7], [167]. 

За довготривалого різноглибинного плоскорізного обробітку ґрунту, 

розподілення рослинних решток у сівозміні складало: у 0-10 см шарі – 54%, у 

шарах 10-20 і 20-30 см – 29% і 17%, відповідно. За полицевого обробітку у 0-

10 см шарі ґрунту рослинних решток знаходилось до 35%, решта у нижніх 

шарах. Набагато більша їх концентрація спостерігалась у верхньому шарі 

ґрунту за мілкого обробітку, при цьому лише 10-12% рослинних решток було 

сконцентровано у нижній частині орного шару [9], [175], [183]. 

За використання плоскорізного обробітку ґрунту коренева система 

рослин зосереджувалась у верхній частині орного шару. Так, кількість 
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кореневої маси рослин пшениці озимої в 0-10 см шарі за оранки складала 8,5 

ц/га, а за застосування плоскорізного обробітку – 9,62 ц/га, що відповідало 

46,9% і 58,7% від загальної кількості коренів у шарі ґрунту 0-50 см. Завдяки 

використанню плоскорізного обробітку ґрунту, поверхневий шар 

збагачувався свіжою органічною речовиною, при цьому надлишок рослинних 

решток забезпечував надійний захист ґрунту від ерозії, що в свою чергу 

сприяло збільшенню кількості органічної речовини у ґрунті [73], [99], [169]. 

Концентрація рослинних решток у поверхневому орному шарі за 

плоскорізного обробітку на фоні внесення органічних і мінеральних добрив 

призводить до диференціації орного шару ґрунту за вмістом органічної 

речовини, в результаті чого у ньому помітно зростає активність іонів водню 

Н+, вбирний комплекс збіднюється на кальцій Са2+ та магній Mg2+, що веде до 

зростання кислотності ґрунтового розчину. За таких умов, притаманний 

чорноземам, гуматний тип гуміфікації поступово трансформується у 

гуматно-фульватний. Через зміну рівня надходження органічної речовини 

рослинних решток та гною до горизонту 20-40 см у ньому спостерігаються 

ознаки низької акумуляції гумусу, що є наслідком негативного його балансу 

[8], [99], [144], [145]. 

Важливим чинником підвищення врожайності сільськогосподарських 

культур є сприятлий азотний режим ґрунту [24], [32]. Введення до складу 

сівозмін бобових культур, внесення органічних та мінеральних азотних 

добрив є головними факторами, що формують умови азотного живлення 

рослин [37], [180], [200]. 

У різноротаційних сівозмінах найбільш високий вміст сполук азоту 

чорноземних ґрунтах спостерігався у ланках з бобовими культурами на фоні 

застосування органо-мінеральної системи удобрення [32], [37], [126], [186]. 

Сівозміни з короткою ротацією (3-5-пільні) формують кращий баланс азоту у 

грунті, ніж сівозміни з довгою ротацією та зменшують його непродуктивні 

втрати [24], [177], [179], [192]. 
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Зменшення вмісту лужногідролізованого азоту пов’язано зі 

зменшенням вмісту органічної речовини, що обумовлено посиленою 

мінералізацією азоту ґрунтовою мікрофлорою, на що вказують в своїх 

дослідженнях ряд авторів [13], [32], [37]. 

В умовах Лісостепу визначальним чинником, що формує азотний 

режим грунту є органо-мінеральна система удобрення [31], [58], [138], [173], 

[184], [187]. Дослідження Цвея Я.П., Іваніни В.В., Цебро Ю.М., Петрової 

О.Т., Одреховського А.Ф., Климчука С.М [138] показали, що внесення 9 т/га 

гною + N61P61K61 на 1 га сівозмінної площі формувало врівнований баланс 

азоту у грунті і створювало умови інтенсивного азотного живлення. 

Органо-мінеральна система удобрення в сівозмінах дає можливість 

підвищити вміст мінерального азоту у ґрунті, що підтверджується рядом 

досліджень [102], [180], [200]. 

За сучасних умов дефіциту гною засобом покращення азотного режиму 

грунту є внесення побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив [35], [124], [168]. 

Отже, введення до складу сівозміни бобових культур та застосування 

органо-мінеральної системи удобрення є найефективнішими чинниками 

формування сприятливого для росту і розвитку рослин азотного режиму 

ґрунту. 

Вміст фосфору у ґрунтах, більше залежить від системи удобрення і доз 

їх внесення. Зростання вмісту рухомого фосфору у чорноземних ґрунтах 

спостерігається на фоні внесення органо-мінеральних добрив і мало залежало 

від структури сівозміни. Високі дози добрив, які вносять під 

сільськогосподарські культури, збільшують вміст рухомого фосфору у 

орному та підорному шарах ґрунту. За внесення фосфорних добрив потрібно 

враховувати його вміст у ґрунті та диференціювати дози добрив відповідно 

біологічних потреб вирощуваних культур та прогнозованої їх продуктивності 

[126], [180], [181], [182]. 



 27 

Дослідженнями В.В. Іваніни, Н.К. Шиманської, Г.М. Мазур [39] в 

умовах достатнього зволоження встановлено, що внесення у сівозміні 

N50P20K30 + 13,3 т гною та N50P20K30 + сидерат + побічна продукція 

забезпечило зростання вмісту рухомих фосфатів у грунті на 11,1-13,4%. 

Дослідженнями В.І. Лопушняка [63] встановлено, що внесення на 1 га 

ріллі понад 60 кг фосфору формувало позитивний баланс фосфору у темно-

сірому опідзоленого ґрунті і сприяло істотному зростанню врожайності 

культур. 

Отже, органо-мінеральні системи удобрення з внесенням на 1 га ріллі 

понад 60 кг/га фосфору добрив формують тренд накопичення фосфору у 

грунті. 

Вміст рухомого калію залежить від внесення добрив та його вмісту в 

ґрунтово-поглинальному комплексі. У зоні достатнього зволоження 

Лісостепу України його вміст залежить від мінеральних та органо-

мінеральних добрив з динамікою незначного збільшення в останні роки і 

формування середнього рівня забезпечення ґрунтів. У зоні недостатнього 

зволоження вміст рухомого калію у ґрунті збільшується до високого рівня 

забезпечення. Рухомий калій у ґрунті на відміну від рухомого фосфору 

здатен переміщуватись з орного у підорний шар ґрунту [37], [102], [129], 

[171], [180]. 

Дослідження Г.М. Господаренка [19], Б.С. Носка, Н.В. Лисового, В.М. 

Столяра [96] показують, що застосування  мінеральних та органічних добрив 

є головним фактором формування фонду рухомого калію грунту.  

Застосування органічних і мінеральних добрив удобрення упродовж 40 

років на чорноземі вилугуваному підвищило вміст рухомого калію у грунті 

порівняно з внесенням мінеральних добрив на 20,1 мг/кг, забезпечивши його 

вміст 101 мг/кг ґрунту [136]. 

Застосування на 1 га сівозміни 10 т гною + N45P42K55 формувало 

позитивний баланс калію у ґрунті [26]. Внесення  6,25 т гною + N33,8P45K33,8 на 

1 га ріллі у плодозмінній сівозміні упродовж 2-х ротацій підвищило його вміст 
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в чорноземі типовому слабкосолонцюватому – на 32 мг/кг, тоді як у просапній 

сівозміні – на 28 мг/кг ґрунту [139], [182]. 

Отже, внесення зональних оптимізованих доз органічних і мінеральних 

добрив у плодозмінній сівозміні сприяло накопиченню калію у грунту і 

формувало сприяливі умови калійного живлення рослин. 

В умовах зростання посушливісті клімату визначальним фактором 

отримання високих і стабільних вожаїв є формування сприятливого водного 

режиму ґрунту, накопичення та збереження продуктивної вологи [93], [111], 

[194]. 

Оптимальним показником вологозабезпечення грунту за вирощування 

буряків цукрових  є 60% від повної польової вологоємності (ППВ) у червні, 

60-75% у липні-серпні, 75 % вересні [46]. 

Застосування органічних і мінеральних добрив сприяє накопиченню, 

збереженню вологи у грунті та раціональному використанню її рослинами 

[30]. Внесення мінеральних добрив підвищило ефективність використання 

вологи та зменшило її споживання рослинами у 2-2,4 рази [137]. Загальні 

витрати вологи на створення одиниці врожаю зерна пшениці озимої за 

внесення добрив зменшується – на 15%, ячменю – на 30%, проса – на 24%, а 

врожайність зерна підвищується на 0,4-0,5 т/га [87]. 

Отже, застосування органо-мінеральної системи удобрення, включення 

бобових культур до структури сівозмін та мінімалізація обробітку грунту є 

ключовими факторами збереження та відтворення природної родючості 

чорноземних грунтів. 

 

1.2 Вплив удобрення і обробітку грунту на фітосанітарний стан посівів  

 

Бур’яни в посівах сільськогосподарських культур є потужними 

конкурентами за вологу, поживні речовини та світло і за значного їх 

поширення істотно знижують продуктивність культурних рослин [45], [57]. 

Бур’яни інтенсивніше засвоюють елементи живлення із грунту та 
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використовують у 2-4 рази більше вологи, ніж культурні рослини [65], [188], 

чим затримують розвиток сільськогосподарських культур та знижують їх 

врожайність [20]. 

Важливими питаннями сучасного землеробства є вивчення впливу 

способів обробітку ґрунту та удобрення на ступінь забур’яненості посівів 

сільськогосподарських культур [197]. Особливо важливим є подальше 

розроблення ефективних заходів боротьби з бур’янами у процесі догляду за 

посівами, що сприятиме підвищенню продуктивності сільськогосподарських 

культур і сівозміни загалом та помітно збільшить ефективність 

агротехнологій [104], [135]. 

За даними А.І. Бабенка, С.П. Танчика [4] рясність бур’янів у посівах 

культур з вузькорядною сівбою не повинна перевищувати 10-15 шт./м2, 

просапних культур – 1-2 шт./м2. Порушення сівозміни та спрощення 

агротехніки вирощування сільськогосподарських культур збільшує 

засміченість орного шару ґрунту до 1,14-1,47 млрд. шт./га [127]. 

За даними науковців висока бур’яненість посівів буряків цукрових за їх 

різного видового складу може спричиняти втрати врожаю від 40 до 80% [41], 

[42], [69], посівів пшениці озимої залежно ві видового складу і щільності 

бур'янів може призвести до втрат врожаю від 20-40% [27], [41], [90], [118].  

Врожайність буряків цукрових в результаті поширення сегетальної 

рослинності може знизитись на 50–80%. Окрім значного недобору урожаю, 

боротьба збур’янами вимагає значних затрат, що в свою чергу впливає на 

собівартість продукції, адже засоби контролювання чисельності бурянів у 

структурі витрат становлять 30–35 % [4]. 

На поширення бур'янів у посівах буряків цукрових значний вплив 

мають: ланка сівозміни ( її насиченність просапними і зерновими культурами), 

система удобрення та обробіток ґрунту [10]. 

Досліди, які проводились в умовах Веселоподільської ДСС на 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому в зоні недостатнього зволоження, 

показали, що найбільше бур'янів у посівах буряків цукрових було в зерно-
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просапній з 50% просапних і в зерно-просапній з 25% просапних 

короткоротаційних сівозмінах. Так, у зерно-просапній сівозміні з 50% 

просапних, де застосовували під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P120K90, 

перед формуванням густоти посіву рясність бур’янів становила 193 шт./м2, 

серед яких – 142 шт./м2 дводольні види і 51 шт./м2 – однодольні. У сівозміні з 

25% просапних і 75% зернових у ланці пшениця озима – пшениця озима, на 

даному фоні удобрення їх рясність досягала 187 шт./м2, з яких 28 шт./м2– 

однодольні і 159 шт./м2 – дводольні. Найменша забур’яненість була у зерно-

паро-просапній сівозміні у ланці з чорним паром, де кількість бур’янів 

досягала 109 шт./м2, з яких 107 були дводольні та 2 шт./м2– однодольні, що 

становило відповідно 98,2 і 1,8 % [120]. 

В умовах достатнього зволоження на чорноземі опідзоленому найменша 

забур’яненість у посівів буряків цукрових в фазу п’яти пар листків була у 

ланках з горохом – 45,8 і 48,6 шт./м2, тоді як у ланці з кукурудзою – 57,2 і 

57,4 шт./м2, відповідно [130]. 

У дослідженнях, проведених на Білоцерківській ДСС на чорноземі 

вилугуваному у ланці з кукурудзою на силос, на період сходів буряків 

цукрових у плодозмінній сівозміні рясність бур’янів становила 63 шт./м2, у 

просапній –66, у зерно-просапній – 74 шт./м2 [121]. 

Дослідження І.М. Сторчоус [116] показують, що за кількості бур'янів в 

посівах пшениці озимої понад 30-40 шт./м2 врожайність зерна знижується на 

30-35%. 

Ю.П. Манько, Є.О. Бабанко [68] підрахували, що за середньої 

забур’яненості посівів пшениці озимої в межах 20-25 шт./м2 втрати зерна в 

Україні можуть складати біля 4 млн. т, що у вартісному еквіваленті 

перевищує 7 млрд. грн. 

М.П. Косолап [50] відмічає, що в посівах пшениці озимої найбільш 

поширені наступні види бурянів: талабан польовий (зимуючі), березка 

польова, осот жовтий і рожевий (коренепаросткові), щириця загнута, лобода 

біла (однорічні бур’яни). 
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Дослідження проведені О.М. Курдюковою, О.П. Тищуком [55] в 

степовій зоні України показали, що найпоширенішими бур’янами в посівах 

пшениці озимої є березка польова (2,8 шт./м2), осот польовий (2,5 шт./м2), 

грицики звичайні (17,8 шт./м2), кудрявець Софії (15,4 шт./м2). 

У посівах ячменю ярого в зоні Степу найбільшого поширення набули 

бур’яни  березка польова (3,4 шт./м2), гірчиця польова (9,1 шт./м2), лобода 

біла (8,5 шт./м2) та щириця загнута (6,1 шт./м2) [55], [70]. 

Дослідження Шам І.В., Ременюк Ю.О., Макуха Я.П. [158] показали, що 

у Лісостепу України домінантними видами бур’янів в посівах пшениці 

озимої є жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit L.) та зірочник середній 

(Stellaria media L.), у посівах ячменю ярого, за даними Улича Л.І., Василюка 

П.М.  [125] є  мишій сизий (Setaria glauca L.), просо куряче (Echinochloa crus-

galli L.) та пирій повзучий (Elytrigia repens L.). 

Дослідники П.І. Бойко, Н.П. Коваленко, М.Г. Панасюк та ін. [10], Ю.П. 

Манько, Л.П. Хоменко [72] вважають, що оптимізація структури сівозміни та 

застосування добрив є найбільш ефективними заходами контролювання 

чисельності бур’янів. 

При формуванні сівозміни вкрай важливо враховувати біологічні 

особливості розвитку бур’янів і культурних рослин, уникати повторних 

посівів та враховувати грунтово-кліматичні умови їх вирощування, у 

сукупності і правильному плануванні ці заходи здатні знизити забур’яненість 

посівів і підвищити врожайність на 35-60% [4]. За насичення сівозміни 

зерновими культурами до 75% істотно зростає забур’яненість посівів 

пшениці озимої [56]. Натомість насичення сівозміни соєю на 40%, пшеницею 

озимою на 40% істотно зменшило забур’яненість посівів до їх кількості 52,4 

шт./м2 [89].  

Дослідження С.І. Карасевич [47], О.В. М'яновської [91] показали, що 

100% насичення сівозміни зерновими культурами обумовило зростання 

кількості бур’янів удвічі порівняно з насиченням сівозміни 50% та 75%. 
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За даними Л.А. Барштейна, І.С. Шкаредного, В.М. Якименка [5] 

найбільша забур’яненість пшениці озимої спостерігалась за сівби після 

кукурудзи на силос (52-66 шт./м2), тоді як після гороху вона становила 42-60 

шт./м2, конюшини на один укіс – 36-57 шт./м2. 

У ряді досліджень спостерігали збільшення рясності бур’янів в посівах 

пшениці озимої за попередника кукурудзи на силос та гороху порівняно з 

паром на 13,5-25,6% [53], [113], [119]. 

Дослідження В.Г. Молдован, Л.С. Квасніцької [89] показують, що за 

попередника гороху рясність бур’янів в посівах пшениці озимої була на 63%  

більша, ніж за попередника конюшини. 

Дослідження Ю.П. Манька, Є.О. Бабанка [68] показують, що 

найкращим попередником для пшениці озимої є люцерна, найгіршим – 

горох. За попередника люцерни рясність бурянів зменшилась на 78%, тоді як 

після гороху зросла у 2 рази. 

Сівозміни за їх здатністю очищати ґрунт від насіння бур’янів можна 

розмістити у наступному порядку: зерно-трав'яно-просапна, потім зерно-

просапна та просапна [54]. 

За даними Шам І.В., Бовсуновського В.М., Макуха Я.П. [157] 

вирощування буряків цукрових у короткоротаційній плодозмінній сівозміні 

зменшило рясність бур’янів порівняно до зерно-просапної у 1,9-2,4 рази. 

Розповсюдження сегетальної рослинновсті в посівах буряків цукрових 

в умовах короткоротаційних сівозмін залежить більше від ланок сівозмін, ніж 

від системи удобрення. Із застосуванням 25 т/га гною + N90P120K90 загальна 

чисельність бур’янів у ланці з кукурудзою на силос становила 217,7 шт./м2, з 

чорним паром – 38,2 шт./м2. Найбільша забур’яненість була в ланці, де 

буряки цукрові висівали на 2-х полях пшениці озимої – 323,0 шт./м2. 

Найбільша чисельність однодольних бур’янів була на фоні 25 т/га гною + 

N90P120K90: у ланці з кукурудзою на силос – 100,5 шт./м2, у ланці з чорним 

паром – 14,3, на 2-х полях пшениці озимої – 261,7 шт./м2. Серед видового 

складу бур’янів переважала щириця звичайна. Із застосуванням 25 т/га гною 
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+ N90P120K90 у ланці з кукурудзою на силос її чисельність становила 82,1 

шт./м2, з чорним паром – 13,7, на 2-х полях пшениці озимої – 28,4 шт./м2. За 

внесення 25 т/га гною + солома +N90P120K90 у ланці з кукурудзою на силос її 

чисельність була 41,7 шт./м2, з чорним паром – 8,7 шт./м2 [120]. 

У короткоротаційній плодозмінній сівозміні внесення різних доз 

добрив під буряки цукрові сприяло суттєвому зниженню загальної 

забур’яненості посівів порівняно з контролем без застосування добрив. 

Добрива у дозах 25 т/га гною і 25 т/га гною + N90Р120К90 забезпечили 

найменшу кількість бур’янів у посівах буряків цукрових – 144,4 і 129,0 

шт./м2, відповідно. Поєднання гною і мінеральних добрив посилило розвиток 

дводольних бур’янів від 93,5 до 169,8 шт/м2, але знизило рясність 

однодольних бур’янів від 35,5 до 9,9 шт/м2, що обумовлено впливом 

високого рівня мінерального азоту. Без застосування добрив під буряки 

цукрові був відмічений інтенсивний розвиток однодольних бур’янів 115,1 

шт/м2, але значне зменшення дводольних – до76,4 шт/м2 [16].  

Ефективним засобом отримання чистих від бур’янів полів багато 

вчених вважають культуру землеробства. На їх думку застосування 

ефективних зональних способів обробітку ґрунту є одним із найпотужніших 

способів контролювання чисельності забур’янів [43], [44], [49], [82], [89], 

[130], [156], [159]. 

Заміна оранки на 20–22 см на мілкий обробіток ґрунту різними 

знаряддями призвело до збільшення кількості бур’янів у посівах ячменю, 

хоча практично не позначилось на повітряносухій їх масі. Характер 

забур’яненості посівів ячменю, за різних способів обробітку ґрунту, 

необхідно враховувати при плануванні ефективних заходів боротьби з ними 

[88]. 

Для оптимізації умов вирощування буряків цукрових та контролю 

забур’яненості їх посівів, з метою отримання найвищої врожайності 

коренеплодів, найбільш ефективними є застосування післяжнивного посіву 

редьки олійної на сидерат та проведенням безполицевого обробітку на 
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глибину 28-30 см. Застосування післяжнивного сидерату з редьки олійної і 

безполицевих способів основного обробітку ґрунту сприяло зниженню 

потенційної засміченості кореневмісного шару 0-30 см; найбільшого ефекту 

у зниженні кількісно-вагової забур’яненості посівів буряків цукрових можна 

досягти лише за глибокого обробітку ґрунту на 28-30см [23]. 

Отже, оптимізація частки зернових і просапних культур у сівозміні, 

широке застосування глибокої оранки та формування ефективної системи 

удобрення сільськогосподарських культур є найефективнішими засобами 

контролювання чисельності бурянів. Надмірне насичення сівозміни 

зерновими культурами та застосування органічних добрив збільшує 

забур’яненість посівів.  

 

1.3 Врожайність культур та продуктивність сівозмін залежно від 

удобрення та обробітку грунту 

 

Основною метою вирощування сільськогосподарських культур 

залишається отримання високих стабільних врожаїв. Врожайність 

сільськогосподарських культур залежить від багатьох факторів, серед яких 

провідну роль відіграють основний обробіток ґрунту, тип сівозміни та 

система удобрення [18], [36], [153], [154]. Оптимізація системи удобрення та 

обробітку грунту відповідно ґрунтово-кліматичних умов, зменшення частки 

просапних культур та збільшення частки бобових забезпечують стабільність 

грунтової родючості та високу продуктивність сільськогосподарських 

культур [189], [190], [191]. 

Проблематичність обґрунтування типу обробітку ґрунту пов’язана з 

особливостями ґрунтово-кліматичних умов. Довгий час цьому надавали 

замало уваги. Системи основного обробітку ґрунту мають бути адаптовані до 

конкретної ґрунтово-кліматичної зони вирощування культур, побудовані на 

засадах енерго- та ресурсозбереження, забезпечувати захист ґрунту від 

вітрової та водної ерозій [22], [66], [114], [160]. 
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Українськими науковцями виконано значний обсяг науково-дослідних 

робіт з питань вивчення ефективних заходів основного обробітку ґрунту. 

Проте, питання, що пов’язані з глибоким рихленням (чизель, «Параплау») у 

системах комбінованого обробітку ґрунту (під буряки цукрові 

використовують полицевий обробіток, а під зернові культури застосовують 

безполицевий) в ланках сівозмін вивчені недостатньо [66], [100], [160]. 

Оскільки від обробітку ґрунту залежить продуктивність 

сільськогосподарських культур, більшість дослідників вважає, що за 

проведення глибокої оранки на 30-32 см під буряки цукрові можна отримати 

високу врожайність та якість коренеплодів [140], [141]. Натомість, за даними 

досліджень Цвея Я.П., Тищенка М.В. [150] довготривалий мілкий обробіток 

ґрунту на глибину 12-14 см спричиняв зменшення врожайності коренеплодів 

буряків цукрових на 1,6 т/га, збір цукру – на 0,25 т/га. При поєднанні мілкого 

обробітку з оранкою на 28-30 см врожайність знижується менш істотно.  

Дослідженнями, проведеними в умовах Тернопільської області, 

встановлено, що оптимальною системою обробітку ґрунту є звичайна 

різноглибинна оранка у ланці сівозміни. Зменшення глибини оранки до 10-12 

см, а також використання оранки разом з плоскорізом, поверхневим, 

фрезерним обробітком ґрунту знижувало врожайність культур і вело до 

падіння рівня продуктивності ланки сівозміни в цілому [106], [198], [199]. 

Помітна тенденція зменшення врожайності коренеплодів буряків 

цукрових за використання мілкого обробітку пояснюється погіршенням 

фізичних умов і поживного режиму у нижній частині орного шару ґрунту, 

спостерігалась негативна дія постійно зростаючої диференціації гумусного 

шару за біологічною активністю і елементами живлення. Отже, тривалий 

мілкий та безполицевий обробіток плоскорізними та дисковими знаряддями 

викликає поглиблення диференціації за агрофізичними і агрохімічними 

показниками по шарам ґрунту. На противагу класичній оранці, де за рахунок 

обертання та перемішування скиби елементи живлення рівномірно 

розподіляються, верхній шар активно збагачується, а нижній, відповідно, 
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помітно збіднюється. В той же час комбінований полицево-безполицевий 

обробіток забезпечили проміжний: гетерогенно-гомогенний у часі, тип 

ґрунтового профілю, щодо локалізації елементів ґрунтової родючості і 

позитивно впливали на більшість сільськогосподарських культур [131], [133], 

[174], [193]. 

Ефективність застосування добрив у сівозміні залежить від прямої дії 

добрив та їхньої післядії. Без врахування цих залежностей дуже складно 

визначити  потребу сільськогосподарських культур в елементах живлення 

для отримання запланованого врожаю та встановити рентабельність 

застосування добрив. Саме тому під час визначення ефективності системи 

удобрення потрібно враховувати не лише їхню пряму дію, а також і післядію 

[37], [151], [178], [185]. 

Врожайність буряків цукрових значно залежить від системи удобрення, 

яку застосовують під цю культуру, визначається дозами внесення гною та 

мінеральних добрив. Максимальну продуктивність буряків цукрових 

отримали у ланці з чорним паром, яка досягала 64,6 т/га, що відповідало 

варіанту з внесенням 25 т/га гною + N90P120K90. Така ефективність 

пояснюється високою інтенсивністю мінералізації органічної речовини 

ґрунту та підвищення мобільності елементів живлення за рахунок фізичної 

деструкції мінералів ґрунту у процесі чисельних обробітків [148]. 

В зоні недостатнього зволоження найбільш високі врожаї буряків 

цукрових одержують у ланці з чорним паром і по багаторічних травах, це 

сприяє кращому забезпеченню рослин вологою і мінеральним азотом, що 

особливо важливо за коливань погодних умов у період їх вегетації [128], 

[147], [165], [172]. 

Стабільно високі врожаї можна отримати на фоні застосування органо-

мінеральної системи удобрення. Використання органічних добрив сприяє 

зростанню врожайності сільськогосподарських культур як в поєднанні з 

мінеральними добривами, так і у вигляді лише гною. Альтернативою гною 
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може бути заорювання на добриво післяжнивних решток культур сівозміни 

[172]. 

Важливо враховувати, що на врожайність буряків цукрових вагомий 

вплив має ступінь насичення сівозміни цією сільськогосподарською 

культурою. Так, за сучасних умов господарювання, де посіви буряків 

цукрових були витіснені кукурудзою та соняшником, насиченість сівозмін 

буряками цукровими скоротилась з 30% до 10–20% [165]. 

На врожайність пшениці озимої значно впливають розміщення пшениці 

озимої у сівозмінах, ланки сівозмін і система удобрення, а також сортові 

особливості культури. Значною мірою це залежить від попередника. 

Дослідженнями встановлено, що найкращими попередниками під озимі 

зернові в Україні є багаторічні бобові трави на один укіс, горох, вико-вівсяні 

суміші, чисті пари (зона недостатнього зволоження) [132], [149], [151], [152]. 

Система обробітку ґрунту в ланках сівозмін має значний вплив на 

врожайність пшениці озимої. Дослідженнями встановлено, що вирощування 

пшениці озимої за різних видів пару та способів обробітку ґрунту виявились 

рівноцінними. Водночас запровадження раннього пару після стерньового 

попередника (ячмінь ярий) та після кукурудзи з залученням у кругообіг усієї 

побічної продукції вирощуваних культур спричиняє часткову іммобілізацію 

азотних сполук ґрунту під озиминою у весняний період, простежується 

тенденція до зниження урожайності зерна на 2,70–3,80 і 0,10–0,15%. В 

цілому при вирощуванні пшениці озимої потрібно враховувати ланки 

сівозмін, систему удобрення і обробіток ґрунту [101]. 

Оскільки від обробітку ґрунту залежить продуктивність 

сільськогосподарських культур, більшість дослідників вважають, що за 

проведення глибокої оранки на 30-32 см під буряки цукрові отримуємо 

можливість забезпечити високу продуктивність та якість. Тоді як, 

довготривалий мілкий обробіток ґрунту на глибину 12-14 см викликає 

зменшення врожайність коренеплодів на 1,6 т/га та збір цукру на 0,25 т/га. 

При поєднанні мілкого обробітку з оранкою на 28-30 см врожайність 
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знижується менш помітно. Дослідженнями, проведеними в умовах 

Тернопільської області, встановлено, що оптимальною системою обробітку 

ґрунту є звичайна різноглибинна оранка в ланці сівозміни. Зменшення 

глибини оранки до 10-12 см, а також використання оранки разом з 

плоскорізом, поверхневим, фрезерним обробітком ґрунту викликало 

зниження врожайності культур і в результаті – до падіння рівня 

продуктивності ланки сівозміни в цілому. Помітна тенденція зменшення 

врожайності коренеплодів буряків цукрових, за використання мілкого 

обробітку пояснюється погіршенням фізичних умов і поживного режиму в 

нижній частині орного шару ґрунту, тобто спостерігалась негативна дія 

постійно зростаючої диференціації гумусного шару за біологічною 

активністю і елементами живлення. Отже, тривалий мілкий та безполицевий 

обробіток плоскорізними та дисковими знаряддями викликає поглиблення 

диференціації за агрофізичними і агрохімічними показниками по шарам 

ґрунту. На противагу класичній оранці, де за рахунок обертання та 

перемішування скиби елементи живлення рівномірно розподіляються, 

верхній шар активно збагачується, а нижній, відповідно, помітно 

збіднюється. В той же час комбінований полицево-безполицевий обробіток 

забезпечує проміжний: гетерогенно-гомогенний у часі, тип ґрунтового 

профілю, щодо локалізації елементів ґрунтової родючості і має позитивну 

реакцію у більшості сільськогосподарських рослин [131], [133], [193], [174]. 

Урожайність буряків цукрових залежить від системи удобрення, які 

застосовують під них як від гною, так і від мінерального удобрення. 

Максимальна продуктивність буряків цукрових спостерігалась в ланці з 

чорним паром і досягала 64,6 т/га, що відповідало варіанту з внесенням 25 

т/га гною + N90P120K90 і пояснювалось активними процесами мінералізації 

поживних елементів я грунту та і добрив [148].  

Пшениця озима. За даними М.А. Литвиненка [61], В.В. Моргуна, Є.В. 

Саніна, В.В. Швартау [74] сучасні сорти пшениці озимої за інтенсивних 

технологій вирощування можуть досягати врожайності зерна понад 10 т/га.  
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Врожайність пшениці озимої залежить від обробітку грунту, 

удобрення. сівозміни та умов зволоження [14], [62], [92], [109], [134], [146]. 

За даними І.Д. Примака [107], Цвея Я.П., Мирошниченка М.С., 

Левченка Л.М. [140] сучасні високопродуктивні сорти пшениці озимої 

потребують оптимізації структури сівозмін та системи удобрення, підбору 

оптимальних попередників та ефективних заходів контролювання 

чисельності бур’янів. 

На думку Я.П. Цвея [149] кращими попередниками пшениці озимої у 

умовах нестійкого зволоження є багаторічні трави, горох та вико-овес, при 

цьому оптимальна частка пшениці озимої в структурі сівозмін становить 

30%.  

За даними І.Г. Протопіш [108] вирощування пшениці озимої по 

чорному пару забезпечило врожайність зерна 5,25 т/га, багаторічним травам 

– 4,61 т/га. Однак, за з економічних мотивів введення чорного пару у 

сівозміну є нераціональним, а з позицій відновлення родючості грунту 

диспродуктивним. 

Дослідники В.В. Гангур, І.П. Браженка [15], Н.М. Макрушина [67], В.І. 

Русанова [112] вважають, що за рахунок сівозмінного фактора підбору 

оптимальних (бобових) попередників можна підвищити врожайність зерна на 

0,34-1,53 т/га, оптимізації системи удобрення – на 1,3-2,0 т/га [11], [33].  

За вирощування у сівозміні ефективним під пшеницю озиму є післядія 

органічних добрив, включаючи заорювання побічної продукції попередника. 

За внесення у плодозмінній сівозміні N60P60K60 + побічна продукція 

врожайність пшениці озимої у післядії добрив становила 4,97-5,10 і не 

поступалось післядії гною і мінеральних добрив [12]. 

За контролювання чисельності бурянів ефективним під пшеницю озиму 

є багаторазове внесення азотних добрив весною [1], [195]. За внесення 

весною N30 при посіві і N30 у фазу виходу в трубку отримали врожайність 

зерна 5,67-5,74 т/га з вмістом білка 8,9-10,9% [6], [60]. 
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Отже, оптимізація обробітку грунту, вибір бобового попередника та 

багаторазове внесення азотних добрив весною сприяють отримання високих 

врожаїів цієї культури[59]. 

Ячмінь ярий дуже продуктивно використовує післядію добрив у 

сівозміні. Особливо це стосується післядії органічних добрив, дія яких може 

проявлятися до 3 років [51, 122, 166, 170]. 

Внесення мінеральних добрив під ячмінь ярий здатне істотно 

підвищити врожайність зерна. За внесення під ячмінь ярий N30P30K30 

врожайність зерна становила 5,78, N60P60K60 – 6,94, N90P90K90 – 7,85, 

N120P120K120 – 8,56 т/га, тоді як на контролі без добрив – 4,44 т/га [17], [48]. 

Тому, вибір попередика і оптимізація дози добрив внесених безпосередньо 

під ячмінь ярий є запорукою отримання високих врожаїв. 

Визначальним фактором високої врожайності сільськогосподарських 

культур є сівозміна із застосуванням різноглибинної оранки. За даними Ю.П. 

Манька, С.П. Танчика, І.Д. Примака [71], Мирошниченка М.С. [83]  в умовах 

Лісостепу введення плодозмінної сівозміни, застосування полицево-

безполицевого основного обробітку ґрунту, внесення понад 20 т/га гною та 

мінеральних добрив в дозі N46P49K55 на 1 га сівозміни забезпечує високу 

врожайність культур і зберігає грунтову родючість. 

За даними А.С. Заришняк, В.В. Іваніна, Т.В. Колібабчук [34], В.В. 

Іваніни [38] впровадження в Лісостепу сівозміни з часткою зернових і 

бобових – 60%, буряківв цукрових – 20%, вико-вівса – 20% забезпечило 

максимальну її продуктивність. При цьому за внесення N50P43K50 + побічна 

продукція на 1 га сівозміни отримали – 9,58 т/га к.о.  

Отже, система удобрення, структура сівозмін та застосування 

різноглибинної адаптованої під окремі культури системи обробітку грунту є 

факторами, які визначають врожайність сільськогосподарських культур та  

формують засади сталого ведення сільськогосподарського виробництва в 

умовах глобального потепління. За гострого дефіциту виробництва гною 

актуальним для вивчення і широкого впровадження є альтернативні органо-
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мінеральні системи удобрення, які передбачають заорювання на добриво 

усієї побічної продукції культур сівозміни. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтові умови та методика проведення досліджень 

 

Науково-дослідні роботи проводили у стаціонарному досліді на 

Веселоподільській ДСС упродовж 2016–2019 рр. та тимчасовому досліді у 

фермерському господарстві «Дослідне» Семенівського району, Полтавської 

області упродовж 2017–2019 рр.  

Повторність досліду – триразова. Площа посівної ділянки 250 м2, 

площа облікової ділянки 100 м2. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий слабкосолонцюватий 

середньосуглинковий, який має наступну агрохімічну та фізико-хімічну 

характеристику орного (0-30 см) шару: рН сольове – 7,4-7,6; сума увібраних 

основ – 40 мг-екв. на 100 г ґрунту; вміст гумусу за Тюріним – 4,8-5,1%; 

рухомого фосфору та калію за Мачигіним – відповідно 25-50 та 90-130 мг/кг 

ґрунту; лужногідролізованого азоту за Корнфілдом – 130-135 мг/кг ґрунту. 

При виконанні науково-дослідних робіт використані: 

- польові методи – при закладці стаціонарного та тимчасового дослідів; 

- лабораторні – при виконанні агрохімічних аналізів ґрунту з метою 

встановлення зміни родючості ґрунту, визначення впливу добрив та способів 

обробітку ґрунту на врожайність культур ланок сівозміни; 

- математично-статистичні і розрахункові – при аналізі і обробці 

одержаних результатів досліджень для наукового обґрунтування 

рекомендацій виробництву із застосування добрив та способів обробітку 

ґрунту у ланках зерно-бурякових сівозмін. 

Агрохімічні аналізи рослин і ґрунту виконували у акредитованій 

лабораторії агрохімії ІБКЦБ, яка забезпечена відповідними приладами і 

реактивами (свідоцтво про атестацію № А15-068 чинне до 22.12.2020 р.). 
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Для оцінки родючості ґрунтів і продуктивності культур у стаціонарному 

польовому досліді брали до уваги варіанти з різною системою удобрення та 

обробітку ґрунту у плодозмінній та зерно-паро-просапній сівозмінах (табл. 2.1). 

Схема 4-пільної плодозмінної сівозміни стаціонарного досліду включала 

варіанти 7, 9, 10, 11, 12 з таким чергуванням культур: 1 – еспарцет+вівсяниця 

лучна; 2 – пшениця озима; 3 – буряки цукрові; 4 – ячмінь ярий з підсівом 

багаторічних трав. Багаторічні трави складали 25%, просапні культури 

(буряки цукрові) – 25%, зернові (пшениця озима та ячмінь – по 25%) – 50 %. 

Схема 4-пільної зерно-паро-просапної сівозміни стаціонарного досліду 

включала варіанти 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 з таким чергуванням 

культур: 1 – чорний пар; 2 – пшениця озима; 3 – буряки цукрові; 4 – ячмінь 

ярий. Чорний пар складав – 25%, (буряки цукрові) – 25%, зернові (пшениця 

озима та ячмінь – по 25%) – 50 %. 

Для оцінки продуктивності плодозмінної короткоротаційної сівозміни 

враховували продуктивність еспарцету + костриця лучна (2014-2017), 

пшениці озимої (2015-2018), буряків цукрових (2016-2019) та ячменю ярого 

(2017-2019). Для оцінки зерно-паро-просапної сівозміни враховували 

продуктивність озимої пшениці (2015-2018), буряків цукрових (2016-2019) та 

ячменю ярого (2017-2019). 

У сівозмінах вивчали такі системи удобрення з розрахунку на 1 га 

сівозмінної площі: контроль (без добрив), 6,25 т/га гною + післяжнивні 

рештки, 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33.7, 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

післяжнивні рештки та N46,2P33,7K33,7 + післяжнивні рештки. У зерно-паро-

просапній сівозміні застосовували два способи основного обробітку ґрунту: 

комбінований та полицевий (контроль). Різноглибинна оранка у сівозміні 

передбачала: оранку на 20 см під чорний пар, на 30 см під буряки цукрові, на 

20 см під ячмінь ярий. Комбінований обробіток ґрунту передбачав: оранку на 

20 см під чорний пар, плоскорізний обробіток на 30 см під буряки цукрові і 

оранку на 20 см під ячмінь ярий. 
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Таблиця 2.1 

Схема стаціонарного польового досліду з вивчення впливу систем удобрення та обробітку ґрунту на родючість 

чорнозему типового слабкосолонцюватого та продуктивність короткоротаційних сівозмін зони недостатнього 

зволоження Лівобережного Лісостепу, 2016-2019 рр.  

№ 

вар. 
Удобрення на 1 га сівозміни 

Удобрення під сільськогосподарські культури 

Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 

Плодозмінна сівозміна (еспарцет+вівсяниця лучна – пшениця озима – буряки цукрові – ячмінь + багаторічні трави) 

Різноглибинна оранка 

9 контроль (без добрив) без добрив без добрив без добрив без добрив 

10 N33,8P33,8K33,8 + 6,25 т/га гною без добрив N45P45K45 25 т/га гною + N90P90K90 без гички 

11 
N33,8P33,8K33,8 + 6,25 т/га гною + рослинні 

рештки 
без добрив N45P45K45 25 т/га гною + N90P90K90 + солома гичка 

12 N46,3P33,8K33,8 + рослинні рештки без добрив N45P45K45 N140P90K90 + солома гичка 

Зерно-паро-просапна сівозміна (чорний пар – пшениця озима – буряки цукрові – ячмінь ярий) 

Комбінований обробіток 

39 контроль (без добрив) без добрив без добрив без добрив без добрив 

40 N33,8P33,8K33,8 + 6,25 т/га гною без добрив N45P45K45 25 т/га гною + N90P90K90 без гички 

41 
N33,8P33,8K33,8 + 6,25 т/га гною + рослинні 

рештки 
без добрив N45P45K45 

25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома 
гичка 

42 N46,3P33,8K33,8 + рослинні рештки без добрив N45P45K45 N140P90K90 + солома гичка 

Різноглибинна оранка 

45 контроль (без добрив) без добрив без добрив без добрив без добрив 

46 N33,8P33,8K33,8 + 6,25 т/га гною без добрив N45P45K45 25 т/га гною + N90P90K90 без гички 

47 
N33,8P33,8K33,8 + 6,25 т/га гною + рослинні 

рештки 
без добрив N45P45K45 

25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома 
гичка 

48 N46,3P33,8K33,8 + рослинні рештки без добрив N45P45K45 N140P90K90 + солома гичка 
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У тимчасовому польовому досліді вивчали вплив системи землеробства 

No-till на забезпечення ґрунту вологою, видовий склад ентомофауни, 

кількісно-видовий склад бур'янів та продуктивність сільськогосподарських 

культур (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Схема тимчасового польового досліду з вивчення впливу системи 

землеробства No-till на врожайність сільськогосподарських культур у 

СФГ «Дослідне», Семенівського р-ну Полтавської області, 2017-2019 рр.  

Сільськогосподарські культури Система землеробства 

Кукурудза 
No-till 

Класичний обробіток 

Соя 
No-till 

Класичний обробіток 

Пшениця озима 
No-till 

Класичний обробіток 

 

Облік забур’яненості посівів сільськогосподарських культур у 

польових дослідах визначали кількісно-ваговим методом. Видовий склад 

бур’янів у посівах буряків цукрових з’ясовували в період масових сходів 

рослин, пшениці озимої – в період весняного кущення за довідником. 

Основний обробіток ґрунту під сільськогосподарські культури 

сівозміни стаціонарного досліду проводили такими знаряддями: плуг ПЛН-

3,35, культиватор КРН-4,2, дискова борона БДТ-3, а сівбу виконували 

сівалками СЗН-3,6 та «Гама», обприскування проводили обприскувачом 

«Галаксі». Мінеральні добрива вносили вручну у формі нітроамофоски, 

органічні – гною та побічної продукції. 

Агротехніка вирощування сільськогосподарських культур – 

загальноприйнята для зони недостатнього зволоження діяльності 

Веселоподільської ДСС. У дослідах вирощували такі сорти і гібриди 

сільськогосподарських культур: пшениця озима – «Єсенія», буряки цукрові – 

гібрид «Булава», ячмінь ярий – «Геліос» [78], [79]. 

Динаміку продуктивної вологи у ґрунті під сільськогосподарськими 

культурами вивчали термостатно-ваговим методом на початок та закінчення 
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вегетації рослин. Вологість ґрунту в посівах пшениці озимої, буряків 

цукрових та ячменю ярого визначали у десяти сантиметрових шарах ґрунту 

до глибини 150 см методом висушування зразків ґрунту за температури 

105 °С до постійної маси[52]. 

Видовий склад бур'янів в посівах сільськогосподарських культур 

визначали за визначником[103]. 

Аналітичні дослідження ґрунтових та рослинних зразків проведено 

здобувачем особисто в лабораторії агрохімії ІБКіЦБ НААН за методичними 

вказівками ВНІЦ «Современные методы химического анализа почв и 

растений» (1986) [2] та ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського» - «Методи аналізів 

ґрунтів і рослин» (1999) [77]. 

Для визначення фізико-хімічних і агрохімічних показників ґрунтів 

застосовували такі методи: рН сольове – на рН-метрі згідно з ДСТУ ISO 

10390: 2007 [162], загальний вміст гумусу – за Тюріним згідно з  

ДСТУ 4289:2004 [163], лабільний (рухомий) гумус – згідно з а ДСТУ 

4732:2007 [164],  лужногідролізований азот – за Корнфілдом, амонійний і 

нітратний азот – згідно з ДСТУ 4729:2007 [161], рухомий фосфор та калій – 

за Мачигіним згідно з ДСТУ 4114-2002 [21]. 

Вміст цукру в коренеплодах буряків цукрових визначали на 

автоматизованій лінії «Венема». Облік урожайності сільськогосподарських 

культур проводили суцільним методом. Продуктивність сівозміни, баланс 

NPK та інтенсивність балансу, енергетику гумусу і родючості ґрунту 

визначали розрахунковим методом.  

Визначення енергетичної і економічної ефективності агротехнологій 

вирощування сільськогосподарських культур проводии за допомогою 

комп’ютерної програми з визначення енерговитрат і енергетичного балансу, 

розробленими ННЦ "Інституту землеробства НААН" (2008) [75]. 

Математичну обробку отриманих результатів досліджень виконували 

шляхом статистичного аналізу за допомогою комп’ютерної програми 

Statistica, розробку прогностичних кореляційних моделей – за використання 
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програмного забезпечення Microsoft Excel. 

Математичну обробку отриманих результатів досліджень виконували 

шляхом статистичного аналізу, розробку прогностичних лінійних та 

криволінійних моделей – за методом регресійного аналізу з використанням 

програмного забезпечення Microsoft Excel [25]. 

 

2.2 Агрометеорологічні умови в роки досліджень 

 

Головним фактором, який впливає на спрямованість та характер 

ґрунтових процесів та врожайність сільськогосподарських культур є 

кліматичні умови. Район проведення досліджень відзначається помірно 

континентальним кліматом з теплим літом, м’якою зимою та недостатнім 

зволоженням упродовж вегетаційного періоду. У окремі посушливі роки, у 

період з травня по серпень, доволі тривалий час спостерігається висока 

температура атмосферного повітря (вище 25 ºС), а на поверхні ґрунту (до 60 

ºС). Висока температура повітря і низька відносна вологість, недостатня 

кількість опадів, часті південно-східні вітри спричиняють ґрунтову і 

повітряну посуху, що негативно впливає на ріст і розвиток рослин. 

В умовах Веселоподільської ДСС середня багаторічна сума опадів за 

рік становить 505 мм зі значними коливаннями від 283 мм (2017 р.) до 801 

мм (2016 р.). За вегетаційний період (березень-вересень) випадає 326 мм 

опадів. Кількість років із сумою опадів за рік менше 500 мм складає 52%, в 

тому числі від 500 до 400 мм – 50%, від 400 до 350 мм – 31% і від 350 до 300 

мм – 19%. Найбільша кількість опадів на Веселоподільській дослідно-

селекційній станції випадає в літній період – 178 мм або 35% річної їх суми, 

восени – 120 мм або 24%, весною – 109 мм або 21%, а найменше опадів 

випадає зимою – 104 мм або 20%. Середньобагаторічна середньорічна 

температура повітря складає +7,7 ºС. Середня тривалість вегетаційного 

періоду складає 210 днів, безморозного періоду – 177 днів. Тривалість 

періоду з активною температурою повітря вище +5 ºС складає 200-210 днів, а 
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тривалість періоду з ефективною температурою повітря вище +10 ºС – 165 

днів. Період із середньодобовою температурою повітря вище +5 ºС, яка 

визначає початок інтенсивної вегетації більшості сільськогосподарських 

культур, в середньому розпочинається 7 квітня, а закінчується 28 жовтня. 

Відносна вологість повітря за місяцями коливається від 55 до 92%, найнижчі 

показники відмічаються у липні і серпні (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Кількість опадів за 2016-2019 рр., Веселоподільська ДСС, мм. 

Місяці 

Опади, мм 

2016 2017 2018 2019 
Середнє 

багаторічне 

Січень 89 44 48 41 39 

Лютий 42 22 32 22 32 

Березень 59 9 84 26 31 

Квітень 51 13 22 35 38 

Травень 156 26 45 115 41 

Червень 72 21 51 26 54 

Липень 25 60 72 18 72 

Серпень 86 31 2 27 48 

Вересень 2 32 38 13 42 

Жовтень 92 27 25 
 

31 

Листопад 79 0 23 
 

40 

Грудень 48 0 93 
 

43 

За вегетаційний період 392 183 229 235 295 

За рік 801 285 534 324 511 

 

У польових дослідженнях, агрометеорологічні умови звітних років 

суттєво відрізнялися від середніх багаторічних показників, в окремі періоди 

вони були незадовільними для росту і розвитку рослин та проведення 

технологічних операцій. 

Весну 2017 року характеризували вкрай негативні умови. Нестабільний 

температурний режим у березні та квітні, середня температура за місяць 

становила відповідно 5,3 та 1,4 ºС за норми 0,0 та 8,9 ºС. Холодна друга 

декада травня, нічні заморозки на фоні високих денних температур, суховії, 

викликали затримку росту і розвитку рослин. Особливої шкоди завдав 

рослинам заморозок 11 травня до -0,2 ºС в повітрі та до -3,7 ºС на поверхні 

ґрунту.  
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Водночас, погодні умови в осінньо-зимовий період посприяли 

значному накопиченню вологи у ґрунті. Так, у другій декаді березня запаси 

продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту під озимими культурами були 

в межах норми – 165 мм. Натомість, за період квітень-травень, випало всього 

47,2 мм опадів за норми 110 мм, що становить 42,9% середньобагаторічної 

кількості. Відсутність достатньої кількості опадів, втрати вологи у процесі 

випаровування та транспірації, викликали висушування поверхневого 0-10 см 

шару ґрунту, запаси вологи в метровому шарі ґрунту під озимими досягали 

лише 15 мм. Рослини у цей період перебували в пригніченому стані, повільно 

розвивались та відставали у фазовому розвитку. 

Подальші місяці червень, липень, серпень, вересень також 

характеризувалися підвищеними температурами. Середня температура 

повітря становила відповідно 20,2, 21,2, 23,2 та 14,3 ºС за середніх 

багаторічних показників 18,6, 20,1, 19,3 та 14,3 ºС. Опадів за цей період 

випало 142,9 мм, за норми 216 мм, дефіцит склав 73,1 мм. Сума ефективних 

температур більше 5 і 10 ºС на кінець серпня складала 2023 і 1256 ºС за 

середніх багаторічних показників 1781 і 1070 ºС. Усього за вегетаційний 

період з квітня по вересень випало 181,5 мм опадів за норми 275 мм, що 

складало 66% від норми. 

Таким чином, недостатня кількість атмосферних опадів, дефіцит 

ґрунтової вологи на фоні високих температур негативно вплинули на ріст і 

розвиток усіх культур сівозміни. 

Зима 2018 року була теплою з достатньою кількістю опадів. Протягом 

зимового періоду випало 191,6 мм опадів у вигляді снігу та дощу, що 

перевищило багаторічну норму на 77,6 мм. Середня температура у грудні, 

січні і лютому становила відповідно +3,0, -3,1 та -3,3 ºС та перевищила 

багаторічний показник на 5,8, 3,2 та 1,8 ºС. Особливо теплим та вологим був 

грудень, коли випало 111,3 мм опадів. В другій декаді цього місяця пшениця 

озима відновила вегетацію і упродовж майже всієї декади вегетувала. 
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Стійкого снігового покриву упродовж зими не було. Максимальна 

висота снігу становила 5 см. Внаслідок постійного танення снігу під час 

відлиг та опадів у вигляді дощу, верхній 0-10 см шар ґрунту був 

перенасичений вологою. При зниженні температур до мінусових значень він 

зцементовувався льодом, що негативно впливало на зимівлю. Глибина 

промерзання ґрунту становила 62 см. Температура ґрунту на глибині 

залягання ВК у пшениці озимої знижувалася до -6 ºС (критична -15 ºС). 

Характер погоди осінньо-зимового та ранньовесняного періоду сприяв 

значному накопиченню вологи у ґрунті і на початку весни запаси 

продуктивної вологи в метровому шарі були в межах норми (149-168 мм) та 

були достатніми для вегетації сільськогосподарських культур. 

На протязі квітня і травня утримувалася тепла, сонячна з помірними 

опадами погода. Середня температура повітря перевищила багаторічні 

показники на 3,7 та 3,5 ºС за рівня 12,6 та 19,1 ºС. Опадів випало 66,7 мм 

(84% від норми) (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Температура повітря за 2016-2019 рр., Веселоподільська ДСС, °С 

Місяці 

Середньо місячна температура повітря 

2016 2017 2018 2019 
Середнє 

багаторічне 

Січень -7,0 -6,1 -3,1 -5,4 -6,3 

Лютий 1,2 -2,9 -3,3 -0,5 -5,1 

Березень 4,0 5,2 -2,2 4,0 0,0 

Квітень 12,7 10,3 12,6 10,4 8,9 

Травень 15,1 15,0 19,1 17,3 15,6 

Червень 20,0 20,2 20,4 23,3 18,6 

Липень 22,4 21,2 22,0 20,5 20,1 

Серпень 21,2 23,4 22,5 20,9 19,3 

Вересень 14,8 16,8 17,2 15,8 14,3 

Жовтень 6,6 8,6 10,8 
 

7,7 

Листопад 1,1 3,2 -0,5 
 

1,8 

Грудень -2,7 3,0 -2,5 
 

-2,8 

За вегетаційний період 17,7 17,8 19,0 18,0 16,1 

За рік 9,1 9,8 9,4 11,8 7,7 

 

Сума ефективних температур вище 5 і 10 ºС на кінець травня складала 

667 і 375 ºС, в 2017 році – 499 і 192 ºС (середньобагаторічні показники 455 і 

209 ºС). 
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Подальші місяці вегетації червень, липень, серпень, вересень і жовтень 

характеризувалися підвищеним температурним режимом. Середні 

температури повітря становили відповідно 20,4, 22,0, 22,5, 17,2 та 10,8 ºС за 

середніх багаторічних – 18,6, 20,1, 19,3, 14,3 та 7,7 ºС. Опадів за цей період 

випало 187,0 мм за норми 247 мм, дефіцит складав 60,0 мм. 

Суми ефективних температур вище 5 і 10 ºС на кінець серпня складали 

2198 і 1443 ºС, у 2017 році – 2023 і 1256 ºС (середньобагаторічні – 1781 і 1070 

ºС). 

За вегетаційний період випало атмосферних опадів – 312,7 мм, за 

середнього багаторічного показника 326 мм, дефіцит опадів склав 13,3 мм. 

Найбільш вологим  був 2016 рік. За вегетацію випало опадів 392 мм, 

що було вищим середнього багаторічного показника на 97 мм, при цьому 

середня денна температура за вегетацію становила 17,7 ºС з перевищенням 

багаторічного показника на 1,6 ºС. Надзвичайно вологим був травень, коли за 

місяць випало 156 мм опадів, що перевищило середній багаторічний 

показник на 115 мм. 

Рік 2019 був теплим і незначно посушливим. Середня денна 

температура за вегетацію становила 18,0 ºС з перевищенням багаторічного 

показника на 1,9 ºС. При цьому кількість опадів за вегетаційний період 

рівнялась 234 мм, що було меншим середнього багаторічного показника на 

61 мм. В умовах року продуктивність сорго зернового була дещо нижчою, 

ніж в інші роки досліджень. 

Отже, погодні умови у роки проведення досліджень (2016-2019 рр.) 

суттєво відрізнялися від середніх багаторічних показників, в окремі періоди 

вони були незадовільними для росту і розвитку рослин та проведення 

технологічних операцій. Несприятливим був 2017 рік, відзначався 

недостатньою кількістю атмосферних опадів, дефіцитом ґрунтової вологи на 

фоні високих температур. Роки 2016, 2018 та 2019 були відносно сприятливі 

для ведення сільльсьгосподарського виробництва. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення досліджень є типовими 

для Лівобережного Лісостепу України. 

2. Погодні умови у роки проведення досліджень (2016-2019 рр.) були 

контрастними за термічним режимом та вологозабезпеченням, відзначались 

підвищеними температурами упродовж вегетації, нерівномірним випадінням 

та дефіцитом опадів. Це відповідає сучасним тенденціям зміни клімату, а 

отримати наукові дані дають можливість встановити оптимальні способи 

обробітку ґрунту та удобрення для сприятливого вирощування 

сільськогосподарських культур в умовах потепління клімату. 

3. Для вирішення поставлених завдань дисертаційної роботи 

використанні загальноприйняті методи досліджень. 
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РОЗДІЛ 3 

ВОДНИЙ РЕЖИМ ТА АГРОХІМІЧНИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМУ 

ТИПОВОГО СЛАБКОСОЛОНЦЮВАТОГО ЗАЛЕЖНО ВІД 

УДОБРЕННЯ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ 

 

3.1 Вологозабезпечення ґрунту та використання вологи культурами 

зерно-паро-просапної сівозміни 

 

Запаси продуктивної вологи у ґрунті залежать від кліматичних умов 

року, системи удобрення та обробітку ґрунту. Дослідження показали, що у 

зерно-паропросапній сівозміні у посівах пшениці озимої на час весняного 

кущення на контролі без добрив за проведення різноглибинної оранки вміст 

продуктивної вологи у півтораметровому шарі ґрунту становив 194 мм, тоді 

як за комбінованого обробітку – 240 мм (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Запаси продуктивної вологи у посівах пшениці озимої залежно від 

удобрення та обробітку ґрунту, ВПДСС, 2017-2018 рр. 

№ 

вар. 

Внесено добрив на 1 га  

сівозміни 

Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту, мм 

0-30 см 0-50 см 50-100 см 100-150 см 0-150 см 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Комбінований обробіток 

39 Без добрив (контроль) 
35 6 71 11 87 10 84 17 240 41 

40 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 
38 7 72 9 74 6 59 17 204 32 

41 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 53 5 92 8 82 8 58 10 232 25 

42 N46,2P33,7K33,7 + ПП 
32 8 66 12 81 12 74 18 219 41 

Різноглибинна оранка 

45 Без добрив (контроль) 
21 4 64 9 72 14 59 18 194 41 

46 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 
41 4 76 8 78 9 60 17 213 33 

47 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 46 3 82 6 77 6 50 15 209 26 

48 N46,2P33,7K33,7 + ПП 
30 5 62 9 72 9 48 14 182 32 

Примітка: І – на початок вегетації; ІІ – на кінець вегетації; ПП – побічна 

продукція 
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За внесення на 1 га сівозміни N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція та 

N45P45K45 безпосередньо під пшеницю озиму за проведення різноглибинної 

оранки вміст вологи становив 182 мм, що поступалось проведенню 

комбінованого обробітку на 37 мм.  

За застосування в сівозміні 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 та N45P45K45 

безпосередньо під пшеницю озиму на фоні різноглибинної оранки запаси 

продуктивної вологи у шарі ґрунту 0-150 см становили 213 мм, за проведення 

комбінованого обробітку – 204 мм. За додаткового використання в органо-

мінеральній системі удобрення післяжнивних решток на фоні 6,25 т/га гною 

+ N33,7P33,7K33,7 та безпосередньо під пшеницю озиму N45P45K45 вміст 

продуктивної вологи за оранки становив 209 мм, що було меншим порівняно 

з комбінованим обробітком на 23 мм. 

У орному 0-30 см шарі ґрунту вміст продуктивної вологи на контролі 

без добрив за проведення різноглибинної оранки становив 21 мм, що 

поступалось комбінованому обробітку ґрунту на 14 мм. На фоні застосування 

органо-мінеральної системи удобрення у сівозміні та внесення мінеральних 

добрив безпосередньо під пшеницю озиму кількість продуктивної вологи в 

орному шарі ґрунту за використання оранки була на рівні 30-46 мм, тоді як за 

комбінованого обробітку – 32-53 мм. За поєднаного застосування у сівозміні 

мінеральних добрив і побічної продукції (N33,7P33,7K33,7 + ПП та N46,2P33,7K33,7 

+ ПП) більше продуктивної вологи у шарі 0-30 см спостерігали за проведення 

комбінованого обробітку – відповідно 53 та 32 мм, тоді як за різноглибинної 

оранки – 46 та 30 мм.  

Загальні витрати продуктивної вологи залежали від погодних умов, 

системи удобрення та обробітку ґрунту. Так, у зерно-паропросапній сівозміні 

найбільші витрати вологи на 1 тону зерна пшениці озимої на контролі без 

добрив та проведення комбінованого обробітку – 1052 м3/т, що 

перевищувало різноглибинну оранку – на 201 м3/т (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Витрати продуктивної вологи пшеницею озимою за вегетацію залежно 

від удобрення та обробітку ґрунту, ВПДСС, 2017-2018 рр. 

№ 

вар

. 

Внесено добрив на 1 

га  

сівозміни 

Запаси 

продуктивної 

вологи, м3/га 

Кількість 

опадів, 

м3/га 

Загальні 

витрати 

води, 

м3/га 

Врожай 

ність, 

т/га 

Витрати 

води на 

1 тону 

зерна, м3 І ІІ 

Комбінований обробіток 

39 Без добрив 2400 410 1160 3150 3,00 1052 

40 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 
2040 320 1160 2880 4,25 678 

41 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + ПП 
2320 250 1160 3230 4,24 763 

42 N46,2P33,7K33,7 + ПП 2190 410 1160 2940 4,36 674 

Різноглибинна оранка 

45 Без добрив 1940 410 1160 2690 3,16 851 

46 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 
2130 330 1160 2960 4,33 684 

47 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + ПП 
2090 260 1160 2990 3,66 818 

48 N46,2P33,7K33,7 + ПП 1820 320 1160 2660 4,38 607 

Примітка: І – на початок вегетації; ІІ – на кінець вегетації; ПП – побічна 

продукція 

 

На фоні удобрення витрати вологи зменшились і за внесення на 1 га 

сівозміни 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 та N45P45K45 безпосередньо під 

пшеницю озиму за різноглибинної оранки вони становили 684 м3/т, що на 

було на рівні з комбінованим обробітком ґрунту. За внесення N46,2P33,7K33,7 + 

післяжнивні рештки та N45P45K45 безпосередньо під пшеницю озиму на фоні 

різноглибинної оранки було витрачено 607 м3/т, тоді як за комбінованого 

обробітку ґрунту більше на 67 м3/т. Поєднання у системі удобрення сівозміни 

гною та післяжнивних решток сприяло збільшенню витрат вологи до 818 

м3/т.  

Запаси продуктивної вологи у короткоротаційній зерно-паропросапній 

сівозміні в чорноземі типовому слабкосололнцюватиму у посівах буряків 

цукрових залежали від погодних умов, обробітку ґрунту та системи 
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удобрення. У пітораметровому шарі ґрунту на початок вегетації на контролі 

без добрив за проведення різноглибинної оранки було 228 мм продуктивної 

вологи, що перевищило комбінований обробіток на 27 мм (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 

Запаси продуктивної вологи у посівах буряків цукрових залежно від 

удобрення та обробітку ґрунту, ВПДСС, 2017-2019 рр. 

№ 

вар. 

Внесено добрив на 1 га  

сівозміни 

Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту, мм 

0-30 см 0-50 см 50-100 см 100-150 см 0-150 см 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Комбінований обробіток 

39 Без добрив (контроль) 39 7 70 17 71 26 60 28 201 71 

40 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 38 9 70 16 72 16 56 17 197 49 

41 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 
41 5 72 10 76 14 56 17 205 42 

42 N46,2P33,7K33,7 + ПП 35 8 67 15 71 17 51 15 189 48 

Різноглибинна оранка 

45 Без добрив (контроль) 39 8 72 17 79 28 76 32 228 77 

46 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 34 6 67 12 79 16 72 14 217 42 

47 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 
39 6 70 8 83 12 72 19 226 41 

48 N46,2P33,7K33,7 + ПП 33 6 66 14 76 18 55 16 197 47 

Примітка: І – на початок вегетації; ІІ – на кінець вегетації; ПП – побічна 

продукція 

 

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + ПП) та внесення безпосередньо під буряки цукрові 25 т/га 

гною + N90P90K90+ солома проведення різноглибинної оранки у сівозміні 

забезпечило запаси продуктивної вологи у 1,5 м шарі ґрунту 226 мм, що 

перевищувало комбінований обробіток на 21 мм. 

На фоні внесення у сівозміні 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 та 

безпосередньо під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 проведення 

різноглибинної оранки забезпечило запаси продуктивної вологи у 1,5 м шарі 

ґрунту 217 мм, що перевищило комбінований обробіток на 20 мм. 

Заорювання соломи пшениці озимої на фоні внесення під буряки цукрові 
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N140P90K90 за різноглибинної оранки сприяло накопиченню 197 мм 

продуктивної вологи, тоді як за комбінованого обробітку – 189 мм.  

Отже, більшу кількість продуктивної вологи у півтораметровому шарі 

ґрунту у посівах буряків цукрових на початок ротації спостерігали за 

проведення різноглибинної оранки. У орному 0-30 см шарі ґрунту дещо 

більша кількість вологи накопичувалась за комбінованого обробітку ґрунту, 

де на фоні органо-мінерального удобрення спостерігали 35-41 мм, тоді як за 

різноглибинної оранки – 33-39 мм. 

Витрати продуктивної вологи залежали від погодних умов, системи 

удобрення та обробітку ґрунту. Так, найбільші витрати вологи на 1 тону 

коренеплодів спостерігали за обох обробітків ґрунту (комбінованого та 

різноглибинної оранки) на контролі без добрив – 167 м3/т (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Витрати продуктивної вологи буряками цукровими за вегетацію 

залежно від удобрення та обробітку ґрунту, ВПДСС, 2017-2019 рр. 

№ 

вар 

Внесено добрив на 1 

га  

сівозміни 

Запаси 

продуктивної 

вологи, м3/га 

Кількість 

опадів, 

м3/га 

Загальні 

витрати 

води, 

м3/га 

Врожай 

ність, 

т/га 

Витрати 

води на 1 

тону 

зерна, м3 І ІІ 

Комбінований обробіток 

39 Без добрив 2010 710 2350 3650 21,9 167 

40 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 
1970 490 2350 3830 34,8 110 

41 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + ПП 
2050 420 2350 3980 35,5 112 

42 N46,2P33,7K33,7 + ПП 1890 480 2350 3760 35,6 106 

Різноглибинна оранка 

45 Без добрив 2280 770 2350 3860 23,2 167 

46 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 
2170 420 2350 4100 35,9 114 

47 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + ПП 
2260 410 2350 4200 36,3 116 

48 N46,2P33,7K33,7 + ПП 1970 470 2350 3850 35,3 109 

Примітка: І – на початок вегетації; ІІ – на кінець вегетації; ПП – побічна 

продукція 



 58 

За застосування органо-мінеральної системи удобрення у сівозміні 

(6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7) та безпосередньо під буряки цукрові 25 т/га 

гною + N90P90K90 витрати вологи на тону продукції зменшилися і становили 

за проведення комбінованого обробітку – 110 м3/т, що менше різноглибинної 

оранки на 4 м3/т. За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + ПП) та внесення безпосередньо під буряки цукрові 25 т/га 

гною + N90P90K90 + солома витрати вологи за комбінованого обробітку 

становили 112 м3/т, тоді як за різноглибинної оранки – 116 м3/т. Найменші 

витрати вологи спостерігали за внесення під буряки цукрові N140P90K90 + 

солома, де за комбінованого обробітку вони становили 106 м3/т, за 

різноглибинної оранки – 109 м3/т.  

Отже, проведення комбінованого обробітку ґрунту на фоні органо-

мінеральної системи удобрення істотно зменшувало витрати вологи на 

формування біологічного врожаю буряків цукрових порівняно з 

різноглибинною оранкою.   

Запаси продуктивної вологи в посівах ячменю ярого залежали від 

погодних умов, системи удобрення та обробітку ґрунту. На початок вегетації 

за комбінованого обробітку ґрунту запаси продуктивної вологи у 

півтораметровому шарі на контролі без добрив становили 229 мм вологи, за 

різноглибинної оранки – 222 мм. Застосування на один гектар сівозміни 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 та проведення комбінованого обробітку ґрунту 

формувало запаси вологи у 1,5 м шарі на початок вегетації 205 мм, за 

проведення різноглибинної оранки вони були менші на 9 мм (табл. 3.5).  

Проведення широкої біологізації системи удобрення сівозміни 

(6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція) забезпечило запаси 

продуктивної вологи у 1,5 м шарі ґрунту за комбінованого обробітку – 215 

мм, що було на рівні з різноглибинною оранкою. За застосування 

N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція та проведення комбінованого обробітку 

запаси продуктивної вологи становили 251 мм, що перевищило 

різноглибинну оранку на 46 мм. У орному 0-30 см шарі ґрунту на початок 



 59 

вегетації вищу кількість продуктивної вологи спостерігали за проведення 

комбінованого обробітку: на контролі без добрив – 46 мм, за внесення на 

один га сівозміни 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 – 42 мм, за внесення 6,25 т/га 

гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція – 41 мм; за різноглибинної оранки – 

відповідно 42, 39 та 40 мм. 

Таблиця 3.5 

Запаси продуктивної вологи у посівах ячменю ярого залежно від 

удобрення та обробітку ґрунту, ВПДСС, 2017-2019 рр. 

№ 

вар. 

Внесено добрив на 1 га  

сівозміни 

Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту, мм 

0-30 см 0-50 см 50-100 см 100-150 см 0-150 см 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Комбінований обробіток 

39 Без добрив (контроль) 46 2 79 7 83 21 67 30 229 57 

40 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 42 2 74 4 78 11 53 25 205 41 

41 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 
41 5 77 8 82 17 56 23 215 48 

42 N46,2P33,7K33,7 + ПП 46 4 81 9 92 15 78 22 251 46 

Різноглибинна оранка 

45 Без добрив (контроль) 42 4 74 10 81 20 67 31 222 62 

46 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 39 5 71 9 75 15 50 19 196 44 

47 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 
40 5 75 9 75 13 60 18 211 40 

48 N46,2P33,7K33,7 + ПП 43 5 75 10 80 14 50 23 205 47 

Примітка: І – на початок вегетації; ІІ – на кінець вегетації; ПП – побічна 

продукція 

 

За застосування у сівозміні підвищеної дози азотних добрив у 

поєднанні з побічною продукцією (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція) запаси 

продуктивної вологи на фоні комбінованого обробітку становили 46 мм, 

різноглибинної оранки – 43 мм.  

Отже, проведення комбінованого обробітку ґрунту у зерно-

паропросапній сівозміні із застосуванням усіх систем удобрення сприяло 

більшому накопиченню запасів продуктивної вологи у 1,5 м шарі ґрунту в 

посівах ячменю ярого порівняно з  різноглибинною оранкою. На кінець 

вегетації запаси продуктивної вологи зменшувались як в орному, так і 
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півтораметровому шарах ґрунту. На контролі без добрив запаси продуктивної 

вологи за проведення комбінованого обробітку становили 57 мм, 

різноглибинної оранки – 62 мм, на фоні органо-мінеральних систем 

удобрення знижувались відповідно до 41-48 та 40-47 мм. 

Таблиця 3.6 

Витрати продуктивної вологи ячменем ярим за вегетацію залежно від 

удобрення та обробітку ґрунту, ВПДСС, 2017-2019 рр. 

№ 

вар 

Внесено добрив на 

1 га  

сівозміни 

Запаси 

продуктивної 

вологи, м3/га 

Кількість 

опадів, 

м3/га 

Загальні 

витрати 

води, 

м3/га 

Врожай

ність, 

т/га 

Витрати 

води на 

1 тону 

зерна, м3 І ІІ 

Комбінований обробіток 

39 Без добрив 2290 57 1380 3613 3,42 1058 

40 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 
2050 410 1380 3020 4,19 721 

41 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + ПП 
2150 480 1380 3050 4,13 739 

42 N46,2P33,7K33,7 + ПП 2510 460 1380 3430 4,50 763 

Різноглибинна оранка 

45 Без добрив 2220 620 1380 2980 3,47 858 

46 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 
1960 440 1380 2900 4,12 705 

47 
6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + ПП 
2110 400 1380 3090 4,18 739 

48 N46,2P33,7K33,7 + ПП 2050 470 1380 2960 4,05 730 

Примітка: І – на початок вегетації; ІІ – на кінець вегетації; ПП – побічна 

продукція 

 

Загальні витрати вологи на формування однієї тони біологічного 

врожаю залежали від погодних умов, системи удобрення та обробітку ґрунту 

у сівозміні. Так, на контролі без добрив за проведення комбінованого 

обробітку ґрунту витрати вологи складали 1058 м3/т, що перевищило 

різноглибинну оранку на 200 м3/т. Застосування органо-мінеральних систем 

удобрення сприяло зниженню витрат вологи на формування одиниці врожаю, 

за внесення на один гектар сівозміни 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на фоні 
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комбінованого обробітку витрати вологи становили 721 м3/т, що було 

більшим порівняно з оранкою на 17 м3/т.  

За широкої біологізації системи удобрення сівозміни 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція витрати вологи на формування одиниці 

врожаю за комбінованого обробітку становили 739 м3/т, що було на одному 

рівні з різноглибинною оранкою. За застосування підвищеної дози азотних 

добрив на фоні заорювання у сівозміні побічної продукції (N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція) витрати вологи за проведення комбінованого обробітку 

становили 763 м3/т, різноглибинної оранки – 730 м3/т. 

Отже, за застосування альтернативних органо-мінеральних систем 

удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція та N46,2P33,7K33,7 

+ ПП) проведення комбінованого обробітку ґрунту у зерно-паропросапній 

сівозміні створювало дещо кращі умови вологозабезпечення в посівах 

пшениці озимої та ячменю ярого порівняно з різноглибинною оранкою: 

запаси вологи у 1,5 м шарі весною зросли – відповідно на 23-37 та 4-46 мм, 

витрати вологи на формування одиниці врожаю зменшились – на 0-55 та 0-33 

м3/т. 

В посівах буряків цукрових проведення різноглибинної оранки на фоні 

альтернативних органо-мінеральних систем удобрення формувало вищі 

запаси вологи у 1,5 м шарі ґрунту весною порівняно з комбінованим 

обробітком – на 8-21 мм і забезпечило співставні витрати вологи на 

формування одиниці врожаю в межах 106-116 м3/т. 

 

3.2 Агрохімічний стан чорнозему типового слабкосолонцюватого  

3.2.1 Вплив обробітку та удобрення на поживний режим ґрунту в 

агроценозі буряків цукрових  

 

Проведенні дослідження показали, що агрохімічний стан чорнозему 

типового слабкосолонцюватого у посівах буряків цукрових залежав від 

системи удобрення, обробітку ґрунту та ланки сівозміни[85, 86]. Вміст 
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лужногідролізованого азоту в орному 0-30 см шарі ґрунту в умовах 

плодозмінної сівозміни на час сходів буряків цукрових на контролі без 

добрив становив 105 мг/кг, безпосередньо у шарі 0-10 см – 108, у підорному 

30-60 см шарі – 89 мг/кг ґрунту, що було на рівні зерно-паропросапної 

сівозміни (табл. 3.7).  

Застосування органічних і мінеральних добрив сприяло зростанню 

вмісту лужногідролізованого азоту у ґрунті. За внесення під буряки цукрові 

25 т/га гною + N90P90K90 в умовах плодозмінної сівозміни в орному 0-30 см 

шарі ґрунту містилось лужногідролізованого азоту 150 мг/кг, у верхньому 0-

10 см шарі – 154, у підорному 30-60 см шарі – 135, що перевищило його 

вміст у зерно-паропросапній сівозміні відповідно на 14, 16 та 25 мг/кг ґрунту.  

За внесення 25 т/га гною + N90P90K90 + солома пшениці озимої вміст 

лужногідролізованого азоту у плодозмінній сівозміні у верхньому 0-10 см 

шарі ґрунту становив 148 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 143, у підорному 30-

60 см шарі його кількість не перевищила 118 мг/кг. У зерно-паропросапній 

сівозміні вміст лужногідролізованого азоту був на такому ж рівні. 

Заорювання рослинних решток на фоні внесення підвищеної дози 

азотних добри (N140P90K90 + солома пшениці озимої) забезпечило вміст 

лужногідролізованого азоту у плодозмінній сівозміні у поверхневому 0-10 см 

шарі ґрунту – 150 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 147, підорному 30-60 см шарі 

– 111, що перевищувало зерно-паропросапну сівозміну – відповідно на 12, 17 

та 7 мг/кг ґрунту. 

На час збирання врожаю буряків цукрових вміст лужногідролізованого 

азоту у ґрунті в умовах обох сівозмін зменшувався на 5-8%, що пояснюється 

мінералізацію органічної речовини ґрунту і перетворенням 

лужногідролізованого азоту у мінеральні форми та використання їх 

рослинами у процесі вегетації. 
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Таблиця 3.7 

Вміст лужногідролізованого азоту у ґрунті залежно від удобрення, 

обробітку та ланки сівозміни, ВПДСС, 2016-2019 рр., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Внесення добрив під буряки 

цукрові 

Шар 

ґрунту, см 

Період вегетації 

сходи збирання 

Плодозмінна сівозміна 

9 Без добрив 

0-10 108 107 

0-30 105 103 

30-60 89 78 

10 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 154 136 

0-30 150 128 

30-60 135 99 

11 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 148 130 

0-30 143 127 

30-60 118 103 

12 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 150 138 

0-30 147 133 

30-60 111 104 

Зерно-паропросапна сівозміна 

Комбінований обробіток 

39 Без добрив 

0-10 119 104 

0-30 109 97 

30-60 90 75 

40 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 143 130 

0-30 138 123 

30-60 106 90 

41 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 144 134 

0-30 140 126 

30-60 110 99 

42 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 139 132 

0-30 134 122 

30-60 104 94 

Різноглибинна оранка 

45 Без добрив 

0-10 106 101 

0-30 105 94 

30-60 85 74 

46 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 140 129 

0-30 134 122 

30-60 110 96 

47 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 144 130 

0-30 141 125 

30-60 110 97 

48 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 138 127 

0-30 130 117 

30-60 104 87 

 НІР05 

0-10 7 6 

0-30 7 5 

30-60 6 5 
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В умовах зерно-паропросапної сівозміни вміст лужногідролізованого 

азоту залежав від системи удобрення та обробітку ґрунту. За проведення 

комбінованого обробітку ґрунту у сівозміні без внесення добрив вміст 

лужногідролізованого азоту у 0-10 см шарі становив 119 мг/кг, орному 0-30 

см шарі – 109, підорному 30-60 см шарі – 90, тоді як за різноглибинної 

оранки його кількість була дещо нижчою і становила 106, 105 та 85 мг/кг 

ґрунту.  

Застосування органо-мінеральної системи удобрення збільшило вміст 

лужногідролізованого азоту у ґрунті. За проведення комбінованого обробітку 

у сівозміні на фоні внесення під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 

вміст лужногідролізованого азоту у поверхневому 0-10 см шарі становив 143 

мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 24, шарі 0-30 см – 138 з 

перевищенням контролю на 28, шарі 30-60 см – 106 перевищенням контролю 

на 16 мг/кг ґрунту. За проведення різноглибинної оранки вміст 

лужногідролізованого азоту у ґрунті був співставним проведенню  

комбінованого обробітку у сівозміні. 

За широкої біологізації системи удобрення 25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої та проведення комбінованого обробітку ґрунту у 

сівозміні вміст лужногідролізованого азоту у поверхневому 0-10 см шарі 

становив 144 мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 25, шарі 0-30 см 

– 140 з перевищенням контролю на 31, шарі 30-60 см – 110 перевищенням 

контролю на 20 мг/кг ґрунту. За проведення різноглибинної оранки 

показники були співставні з проведенням  комбінованого обробітку ґрунту. 

Заорювання побічної продукції на фоні внесення підвищеної дози 

азотних добрив (N140P90K90 + солома пшениці озимої) забезпечило вміст 

лужногідролізованого азоту у поверхневому шарі 0-10 см 139 мг/кг з 

перевищенням контролю без добрив на 20, шарі 0-30 см – 134 з 

перевищенням контролю на 25, шарі 30-60 см – 104 перевищенням контролю 

на 14 мг/кг ґрунту. Проведення різноглибинної оранки забезпечило 

аналогічні показники забезпечення ґрунту лужногідролізованим азотом. 
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Система удобрення, обробіток ґрунту та ланка сівозміни впливали на 

формування фонду мінерального азоту в чорноземі типовому 

слабкосолонцбватому в агроценозі буряків цукрових. Так, на контролі без 

добрив в умовах плодозмінної сівозміні вміст мінерального азоту у 

поверхневому 0-10 см шарі становив 22,1 мг/кг з перевищенням його вмісту у 

зерно-паропросапній сівозміні на 2,6, орному 0-30 см шарі – 21,8 мг/кг з 

перевищенням вмісту у зерно-паропросапній сівозміні на 1,9, підорному 30-

60 см шарі – 17,8 мг/кг з перевищенням вмісту у зерно-паропросапній 

сівозміні на 1,7 мг/кг ґрунту (табл. 3.8). 

Застосування органо-мінерального удобрення під буряки цукрові 

сприяло зростанню вмісту мінерального азоту у ґрунті. За внесення під 

буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 в умовах плодозмінної сівозміни в 

орному 0-30 см шарі ґрунту містилось мінерального азоту 26,3 мг/кг, у 

верхньому 0-10 см шарі – 25,7, у підорному 30-60 см шарі – 21,6, що 

перевищило його вміст у зерно-паропросапній сівозміні відповідно на 2,2, 1,9 

та 2,1 мг/кг ґрунту.  

За проведення широкої біологізації системи удобрення плодозмінної 

сівозміни з внесенням під буряки цукрові  25 т/га гною + N90P90K90 + солома 

пшениці озимої вміст мінерального азоту у плодозмінній сівозміні у 

верхньому 0-10 см шарі ґрунту становив 28,7 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 

27,5, у підорному 30-60 см шарі – 22,6, перевищило його вміст у зерно-

паропросапній сівозміні відповідно на 0,9, 1,5 та 0,9 мг/кг ґрунту. 

Заорювання у плодозмінній сівозміні побічної продукції з внесенням 

під буряки цукрові підвищеної дози азотних добри (N140P90K90 + солома 

пшениці озимої) сприяло зростанню вмісту мінерального азоту в 

поверхневому 0-10 см шарі ґрунту до 25,9 мг/кг, орному 0-30 см шарі – до 

25,2, підорному 30-60 см шарі – до 20,4, що перевищувало зерно-

паропросапну сівозміну – відповідно на 2,3, 1,2 та 1,2 мг/кг ґрунту. 
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Таблиця 3.8 

Вміст мінерального азоту у ґрунті залежно від удобрення, обробітку та 

ланки сівозміни, ВПДСС, 2016-2019 рр., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Внесення добрив під буряки 

цукрові 

Шар 

ґрунту, см 

Період вегетації 

сходи збирання 

Плодозмінна сівозміна 

9 Без добрив 

0-10 22,1 16,6 

0-30 21,8 16,2 

30-60 17,8 13,7 

10 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 26,3 22,4 

0-30 25,7 21,6 

30-60 21,6 17,2 

11 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 28,7 25,0 

0-30 27,8 24,2 

30-60 22,6 19,3 

12 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 25,9 22,9 

0-30 25,2 22,1 

30-60 20,4 17,9 

Зерно-паро-просапна сівозміна 

Комбінований обробіток 

39 Без добрив 

0-10 20,5 17,7 

0-30 19,4 17,0 

30-60 15,5 14,0 

40 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 25,1 22,9 

0-30 24,7 22,3 

30-60 21,0 18,5 

41 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 27,1 23,7 

0-30 26,3 23,1 

30-60 23,0 19,5 

42 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 25,7 22,6 

0-30 24,8 21,8 

30-60 21,2 18,8 

Оранка 

45 Без добрив 

0-10 19,5 17,2 

0-30 19,1 16,4 

30-60 16,1 13,7 

46 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 24,1 20,9 

0-30 23,8 20,3 

30-60 19,5 16,9 

47 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 27,8 23,0 

0-30 26,3 21,9 

30-60 21,7 18,2 

48 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 23,6 20,7 

0-30 22,8 20,0 

30-60 19,2 16,0 

 НІР05 

0-10 1,8 1,7 

0-30 1,7 1,6 

30-60 1,4 1,4 
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В умовах зерно-паропросапної сівозміни вміст мінерального азоту 

залежав від системи удобрення та обробітку ґрунту. За проведення 

комбінованого обробітку ґрунту у сівозміні без внесення добрив вміст 

мінерального азоту у 0-10 см шарі становив 20,5 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 

19,4, підорному 30-60 см шарі – 15,5, тоді як за різноглибинної оранки його 

вміст був в межах – відповідно 19,5, 19,1 та 16,1 мг/кг ґрунту. Комбінований 

обробіток ґрунту незначно підвищував порівняно з різноглибинною оранкою 

вміст мінерального азоту у верхніх 0-10 та 0-30 см шарах. 

Застосування органо-мінеральної системи удобрення збільшило вміст 

мінерального азоту у ґрунті. За проведення комбінованого обробітку у 

сівозміні на фоні внесення під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 вміст 

мінерального азоту у поверхневому 0-10 см шарі становив 25,1 мг/кг з 

перевищенням контролю без добрив на 4,6, шарі 0-30 см – 24,7 з 

перевищенням контролю на 5,3, шарі 30-60 см – 21,0 перевищенням 

контролю на 5,5 мг/кг ґрунту. За проведення різноглибинної оранки вміст 

мінерального азоту у ґрунті був співставним проведенню  комбінованого 

обробітку у сівозміні. 

За широкої біологізації системи удобрення з внесенням під буряки 

цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 + солома пшениці озимої та проведення 

комбінованого обробітку ґрунту у сівозміні вміст мінерального азоту у 

поверхневому 0-10 см шарі підвищився до 27,1 мг/кг з перевищенням 

контролю без добрив на 6,6, шарі 0-30 см – до 26,3 з перевищенням контролю 

на 6,9, шарі 30-60 см – до 23,0 перевищенням контролю на 7,5 мг/кг ґрунту. 

За проведення різноглибинної оранки показники були співставні проведенню  

комбінованого обробітку ґрунту. 

Заорювання побічної продукції на фоні внесення підвищеної дози 

азотних добрив (N140P90K90 + солома пшениці озимої) забезпечило вміст 

мінерального азоту у поверхневому шарі 0-10 см – 25,7 мг/кг з перевищенням 

контролю без добрив на 5,2, шарі 0-30 см – 24,8 з перевищенням контролю на 

5.4, шарі 30-60 см – 21,2 перевищенням контролю на 5,7 мг/кг ґрунту. 
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Проведення різноглибинної оранки забезпечило аналогічні показники 

забезпечення ґрунту мінеральним азотом. 

Фосфатний стан чорнозему типового слабкосолонцюватого залежав від 

системи удобрення, обробітку ґрунту та сівозміни [28]. Так, вміст рухомого 

фосфору у поверхневому 0-10 см шарі ґрунту в умовах плодозмінної 

сівозміни складав 38 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 36, підорному 30-60 см 

шарі – 27, тоді як у зерно-паропросапній сівозміні – відповідно 34, 33 та 24 

мг/кг ґрунту (табл. 3.9). 

Застосування органо-мінеральних систем удобрення сприяло 

зростанню вмісту рухомих фосфатів у плодозмінній та зерно-просапній 

сівозмінах. За внесення під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 в умовах 

плодозмінної сівозміни верхньому 0-10 см шарі ґрунту містилось рухомого 

фосфору 59 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 58, підорному 30-60 см шарі – 41, 

що перевищило його вміст у верхніх шарах зерно-паропросапної сівозміни на 

6 мг/кг ґрунту та було на одному рівні у шарі 30-60 см. 

За широкої біологізації системи удобрення сівозміни з внесенням під 

буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 + солома пшениці озимої вміст 

рухомого фосфору у плодозмінній сівозміні у верхньому 0-10 см шарі ґрунту 

становив 61 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 58, підорному 30-60 см шарі – 45, 

що перевищувало його вміст у зерно-паропросапній сівозміні – відповідно на 

9, 6 та 3 мг/кг ґрунту. 

 Заорювання рослинних решток на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N140P90K90 + солома пшениці озимої) забезпечило вміст рухомого 

фосфору у плодозмінній сівозміні у поверхневому 0-10 см шарі ґрунту – 61 

мг/кг, орному 0-30 см шарі – 59, підорному 30-60 см шарі – 43, що 

перевищувало зерно-паропросапну сівозміну – відповідно на 12, 11 та 5 мг/кг 

ґрунту. 
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Таблиця 3.9 

Вміст рухомого фосфору у ґрунті залежно від удобрення, обробітку та 

ланки сівозміни, ВПДСС, 2016-2019 рр., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Внесення добрив під буряки 

цукрові 

Шар 

ґрунту, см 

Період вегетації 

сходи. збирання 

Плодозмінна сівозміна 

9 Без добрив 

0-10 38 32 

0-30 36 30 

30-60 27 23 

10 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 59 49 

0-30 58 47 

30-60 41 35 

11 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 61 52 

0-30 58 50 

30-60 45 39 

12 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 61 52 

0-30 59 50 

30-60 43 35 

Зерно-паро-просапна сівозміна 

Комбінований обробіток 

39 Без добрив 

0-10 34 29 

0-30 33 28 

30-60 25 21 

40 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 57 49 

0-30 54 47 

30-60 38 36 

41 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 55 51 

0-30 55 50 

30-60 41 37 

42 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 52 46 

0-30 51 45 

30-60 42 32 

Різноглибинна оранка 

45 Без добрив 

0-10 34 32 

0-30 33 30 

30-60 24 21 

46 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 53 49 

0-30 52 46 

30-60 42 32 

47 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 52 48 

0-30 52 47 

30-60 42 36 

48 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 49 40 

0-30 48 38 

30-60 38 29 

 НІР05 

0-10 3 3 

0-30 3 2 

30-60 2 2 
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В умовах зерно-паропросапної сівозміни вміст рухомого фосфору 

залежала від системи удобрення та обробітку ґрунту. За проведення 

комбінованого обробітку ґрунту у сівозміні без внесення добрив вміст 

рухомого фосфору у 0-10 см шарі становив 34 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 

33, підорному 30-60 см шарі – 25. За проведення різноглибинної оранки у 

зерно-паропросапній сівозміні вміст рухомого фосфору був співставний і 

становив – відповідно 34, 33 та 24 мг/кг ґрунту.  

Застосування органо-мінеральних систем удобрення сприяло 

збільшенню вмісту рухомих фосфатів у ґрунті. Так, за внесення 25 т/га гною 

+ N90P90K90 у поверхневому 0-10 см шарі ґрунту за проведення комбінованого 

обробітку містилось рухомого фосфору 57 мг/кг з перевищенням контролю 

без добрив на 23, оранки – на 4 мг/кг ґрунту. В орному 0-30 см шарі його 

вміст становив 54 мг/кг ґрунту з перевищенням контролю без добрив на 21 і 

був на рівні з різноглибинною оранкою. У підорному 30-60 см шарі вміст 

рухомого фосфору становив 38 мг/кг з перевищенням контролю без добрив 

на 13 і поступався оранці – на 4 мг/кг ґрунту. 

За широкої біологізації системи удобрення 25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої та проведення комбінованого обробітку ґрунту у 

сівозміні вміст рухомого фосфору у поверхневому 0-10 см шарі становив 55 

мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 21, оранки – на 3 мг/кг ґрунту. 

В орному 0-30 см шарі його вміст становив 55 мг/кг ґрунту з перевищенням 

контролю без добрив на 22, оранки – на 3 мг/кг ґрунту.  У підорному 30-60 

см шарі вміст рухомого фосфору становив 41 мг/кг з перевищенням 

контролю без добрив на 16 і був на рівні з проведенням різноглибинної 

оранки. 

Заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N140P90K90 + солома пшениці озимої) забезпечило вміст рухомого 

фосфору у поверхневому шарі 0-10 см за комбінованого обробітку ґрунту 52 

мг/кг з перевищенням контролю без добрив на 18 і неістотно переважало 

оранку. В орному 0-30 см шарі його вміст становив 51 мг/кг ґрунту з 
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перевищенням контролю без добрив на 18 і був на одному рівні з оранкою.  У 

підорному 30-60 см шарі вміст рухомого фосфору становив 42 мг/кг з 

перевищенням контролю без добрив на 17, оранки – на 4 мг/кг ґрунту. 

Калійний фонд чорнозему типового слабкосолонцюватого залежав від 

системи удобрення та ланки сівозміни [29]. Так, у плодозмінній сівозміні у 

варіанті без добрив вміст рухомого калію у верхньому 0-10 см шарі становив 

106 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 101, підорному 30-60 см шарі – 81 мг/кг 

ґрунту, у зерно-паропросапній сівозміні – відповідно 110, 101 та 80 мг/кг 

ґрунту (табл. 3.10). 

Застосування органічних і мінеральних добрив сприяло зростанню 

вмісту рухомого калію у ґрунті. За внесення під буряки цукрові 25 т/га гною 

+ N90P90K90 в умовах плодозмінної сівозміни у верхньому 0-10 см шарі ґрунту 

містилось рухомого калію 158 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 151, підорному 

30-60 см шарі – 110, що неістотно перевищувало його вміст у зерно-

паропросапній сівозміні.  

За широкої біологізації системи удобрення з внесенням під буряки 

цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 + солома пшениці озимої вміст рухомого 

калію у плодозмінній сівозміні у верхньому 0-10 см шарі ґрунту становив 173 

мг/кг, орному 0-30 см шарі – 163, у підорному 30-60 см шарі – 114, що 

перевищувало його вміст у зерно-паропросапній сівозміні – відповідно на 19, 

16 та 5 мг/кг ґрунту. 

Заорювання рослинних решток на фоні підвищеної дози азотних добри 

(N140P90K90 + солома пшениці озимої) підвищило вміст рухомого калію у 

плодозмінній сівозміні у поверхневому 0-10 см шарі ґрунту – до 156 мг/кг, 

орному 0-30 см шарі – 152, підорному 30-60 см шарі – 109, що перевищувало 

його вміст у зерно-паропросапній сівозміні – відповідно на 23, 25 та 16 мг/кг 

ґрунту. 
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Таблиця 3.10 

Вміст рухомого калію у ґрунті залежно від удобрення, обробітку та ланки 

сівозміни, ВПДСС, 2016-2019 рр., мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Внесення добрив під буряки 

цукрові 

Шар 

ґрунту, см 

Період вегетації 

сходи збирання 

Плодозмінна сівозміна 

9 Без добрив 

0-10 106 97 

0-30 101 94 

30-60 81 77 

10 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 158 138 

0-30 151 134 

30-60 110 100 

11 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 173 143 

0-30 163 136 

30-60 114 101 

12 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 156 135 

0-30 152 129 

30-60 109 98 

Зерно-паро-просапна сівозміна 

Комбінований обробіток 

39 Без добрив 

0-10 114 99 

0-30 107 94 

30-60 80 74 

40 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 158 136 

0-30 148 128 

30-60 104 90 

41 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 155 139 

0-30 149 132 

30-60 109 96 

42 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 148 128 

0-30 141 120 

30-60 100 89 

Різноглибинна оранка 

45 Без добрив 

0-10 110 91 

0-30 101 88 

30-60 80 73 

46 25 т/га гною + N90P90K90 

0-10 153 133 

0-30 145 124 

30-60 106 93 

47 
25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома пшениці озимої 

0-10 154 138 

0-30 147 127 

30-60 109 94 

48 
N140P90K90 + солома пшениці 

озимої 

0-10 133 120 

0-30 127 113 

30-60 93 86 

 НІР05 

0-10 7 6 

0-30 7 7 

30-60 5 5 
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Отже, застосування традиційної органо-мінеральної системи удобрення 

(25 т/га гною + N90P90K90) в умовах плодозмінної сівозміни формувало 

найвищий фонд лужногідролізованого азоту у ґрунті: у верхньому 0-10 см 

шарі його вміст становив 154, орному 0-30 см шарі – 150, підорному 30-60 см 

шарі – 135 мг/кг ґрунту. Натомість умови мінерального живлення буряків 

цукрових найкращими визначено у плодозмінній сівозміні за широкої 

біологізації системи удобрення (25 т/га гною + N90P90K90 + солома пшениці 

озимої). Зазначена система удобрення забезпечила найвищий вміст 

мінерального азоту, рухомих форм фосфору і калію у ґрунті. На початок 

вегетації буряків цукрових вміст мінерального азоту у верхньому 0-10 см 

шарі становив 28,7 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 27,5, у підорному 30-60 см 

шарі – 22,6; рухомого фосфору – відповідно 61, 58 та 45; рухомого калію – 

173, 163 та 114 мг/кг ґрунту.   

 

3.2.2 Зміна агрохімічних показників чорнозему типового 

слабкосолонцюватого за 40-річного використання у короткоротаційних 

сівозмінах 

 

Результати досліджень показали, що за 40-річного використання у 

плодозмінній короткоротаційній сівозміні без внесення добрив вміст гумусу 

в орному шарі чорнозему типового слабкосолонцюватого становив 3,86%, у 

зерно-паропросапній сівозміні – 3,54%, втрати гумусу до початкового 

показника становили – відповідно 0,61% та 0,78% або 0,57 та 0,73 т/га 

щорічно. У зерно-паропросапній сівозміні втрати гумусу були вищі на 0,17% 

або 0,16 т/га щорічно, що обумовлено наявністю чорного пару у сівозміні, в 

результаті чого прискорюються процеси мінералізації гумусу у верхніх 

шарах ґрунту. У підорному 30-60 см шарі ґрунту плодозмінної і зерно-

паропросапної сівозмін вміст гумусу становив – відповідно 3,50% та 3,30% зі 

зменшенням вмісту гумусу до початкового показника на 0,11% та 0,20% 

(табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 

Зміни вмісту гумусу у чорноземі типовому слабкосолонцюватому на 

кінець 10-ї ротації залежно від сівозміни, удобрення та обробітку ґрунту,  

ВПДСС 

№ 

вар. 
Внесено добрив на 1 га  

сівозміни 

Шар 

ґрунту, см 

Вміст гумусу, % 

початок ротації 

1978 р. 

кінець ротації 

2017 р. 

Плодозмінна сівозміна 

9 
Контроль (без добрив) 

0-30 4,47 3,86 

30-60 3,61 3,50 

10 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

0-30 4,59 4,74 

30-60 3,64 3,84 

11 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 

0-30 4,53 4,81 

30-60 3,40 3,84 

12 
N46,2P33,7K33,7 + ПП 

0-30 4,36 4,79 

30-60 3,42 3,84 

Зерно-паро-просапна сівозміна 

Комбінований обробіток 

39 
Контроль (без добрив) 

0-30 4,30 3,46 

30-60 3,50 3,16 

40 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

0-30 4,32 4,51 

30-60 3,31 3,62 

41 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 

0-30 4,40 4,55 

30-60 3,40 3,63 

42 
N46,2P33,7K33,7 + ПП 

0-30 4,30 4,47 

30-60 3,50 3,54 

Різноглибинна оранка 

45 
Контроль (без добрив) 

0-30 4,32 3,54 

30-60 3,50 3,30 

46 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

0-30 4,31 4,55 

30-60 3,34 3,70 

47 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 

0-30 4,47 4,63 

30-60 3,42 3,80 

48 
N46,2P33,7K33,7 + ПП 

0-30 4,30 4,55 

30-60 3,58 3,84 

 
НІР05 

0-30 0,3 0,3 

30-60 0,2 0,3 

Примітка: І – на початок вегетації; ІІ – на кінець вегетації; ПП – побічна 

продукція 

 

Застосування органо-мінеральних систем удобрення сприяло 

стабілізації вмісту гумусу у ґрунті і його зростанню. За внесення на 1 га 

сівозмінної площі 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 у плодозмінній сівозміні 

вміст гумусу в орному шарі на кінець 10-ї ротації становив 4,74%, зерно-
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паропросапній – 4,55% з приростом до початку ротації – відповідно 0,25% та 

0,24%. Встановлено перевагу плодозмінної сівозміни у порівняно з зерно-

паропросапною у розширеному відтворенні вмісту гумусу у ґрунті, що 

обумовлено наявністю багаторічних трав у сівозміні, які покращили 

забезпечення ґрунту органічною речовиною та біологічним азотом, що 

сприяло гумусоутворенню. 

Зростанню вмісту гумусу у ґрунті сприяла широка біологізація системи 

удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га 

сівозміни): вміст гумусу в орному шарі на кінець 10-ї ротації у плодозмінній 

сівозміні становив 4,81%, зерно-паропросапній 4,63%, що на 0,18% було 

меншим. Зростання вмісту гумусу до початку ротації становило – відповідно 

0,28% та 0,16%. 

Заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) стабілізувало 

вміст гумус у ґрунті у плодозмінній сівозміні на рівні 4,79%, зерно-

паропросапній – на рівні 4,55%. 

В умовах зерно-паропросапної сівозміни проведення комбінованого 

обробітку ґрунту на фоні органо-мінеральних систем удобрення сприяло 

зростанню вмісту гумусу у ґрунті. Так, за внесення на 1 га сівозміни  6,25 т/га 

гною + N33,7P33,7K33,7 вміст гумусу в орному 0-30 см шарі становив 4,51% зі 

зростанням до початкового показника на 0,19%, при цьому порівняно з 

проведенням різноглибинної оранки у сівозміні вміст гумусу був меншим на 

0,04%. 

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) на фоні комбінованого 

обробітку ґрунту у зерно-паропросапній сівозміні вміст гумусу становив 

4,55% зі зростанням до початкового показника на 0,15%, при цьому 

порівняно з проведенням різноглибинної оранки у сівозміні вміст гумусу був 

меншим на 0,08%. 
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Заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) забезпечило вміст 

гумусу в орному і підорному шарах ґрунту – відповідно 4,47% та 3,54% зі 

зростанням до початкового показника на 0,17% та 0,04%. При цьому 

порівняно з проведенням різноглибинної оранки у сівозміні вміст гумусу був 

меншим – відповідно на 0,08% та 0,22%.  

Отже, застосування органо-мінеральних систем удобрення сприяло 

зростанню вмісту гумусу в чорноземі типовому слабкосолонцюватому за 40-

річного використання у короткоротаційних сівозмінах, що досягалось 

завдяки позитивному балансу органічної речовини та високій буферності 

ґрунту. 

За 40-річного використання у плодозмінній короткоротаційній 

сівозміні без внесення добрив вміст гумусу в орному шарі чорнозему 

типового слабкосолонцюватого становив 3,86%, у зерно-паропросапній 

сівозміні – 3,54%, втрати гумусу до початкового показника становили – 

відповідно 0,61% та 0,78% або 0,57 та 0,73 т/га щорічно.  

На кінець 10-ї ротації вміст лужногідролізованого азоту в орному шарі 

плодозмінної сівозміни на контролі без добрив становив 103 мг/кг, що було 

на рівні з початком ротації, та поступалось зерно-паропросапній сівозміні на 

12 мг/кг ґрунту (табл. 3.12).  

Застосування органо-мінеральних систем удобрення упродовж 40 років 

істотно покращило фонд лужногідролізованого азоту ґрунту. За внесення на 

1 га сівозмінної площі 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 у плодозмінній сівозміні 

вміст лужногідролізованого азоту в орному шарі на кінець 10-ї ротації 

підвищилась до 149 мг/кг, що перевищило контроль без добрив на 46 мг/кг 

ґрунту та було на рівні із зерно-паропросапною сівозміною. 

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни): вміст 

лужногідролізованого азоту на кінець 10-ї ротації становив 158 мг/кг, що 
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перевищило контроль без добрив на 55 мг/кг, вміст лужногідролізованого 

азоту на початок ротації на 46 мг/кг ґрунту.  

Таблиця 3.12 

Зміни вмісту лужногідролізованого азоту у чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому на кінець 10-ї ротації залежно від сівозміни, 

удобрення та обробітку ґрунту,  ВПДСС 

№ 

вар. Внесено добрив на 1 га  

сівозміни 

Шар 

ґрунту,  

см 

Лужногідролізований азот, мг/кг 

ґрунту 

початок ротації  

1978р. 

кінець ротації  

2017р. 

Плодозмінна сівозміна 

9 
Контроль (без добрив) 

0-30 101 103 

30-60 98 85 

10 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

0-30 112 149 

30-60 98 93 

11 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 

0-30 112 158 

30-60 91 110 

12 
N46,2P33,7K33,7 + ПП 

0-30 112 149 

30-60 91 112 

Зерно-паро-просапна сівозміна 

Комбінований обробіток: 30-8-30-20 

39 
Контроль (без добрив) 

0-30 130 110 

30-60 100 84 

40 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

0-30 137 158 

30-60 100 120 

41 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 

0-30 140 155 

30-60 100 115 

42 
N46,2P33,7K33,7 + ПП 

0-30 123 153 

30-60 100 115 

Різноглибинна оранка: 30-8-30-20 

45 
Контроль (без добрив) 

0-30 116 115 

30-60 105 85 

46 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

0-30 118 153 

30-60 98 100 

47 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ ПП 

0-30 119 168 

30-60 105 110 

48 
N46,2P33,7K33,7 + ПП 

0-30 103 158 

30-60 92 105 

 
НІР05 

0-30 6 8 

30-60 5 6 

Примітка: І – на початок вегетації; ІІ – на кінець вегетації; ПП – побічна 

продукція 
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За заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) вміст 

лужногідролізованого азоту становив 149 мг/кг, що перевищило контроль без 

добрив на 46 мг/кг і було більшим порівняно з початком ротації на 30,9%. 

В умовах зерно-паропросапної сівозміни фонд лужногідролізованого 

азоту ґрунту залежав від системи удобрення та способів обробітку ґрунту. 

Так, вміст лужногідролізованого азоту в орному шарі ґрунту на контролі без 

добрив за проведення різноглибинної оранки на кінець 10-ї ротації сівозміни 

не зазнав змін і був на рівні початкового показника – 115 мг/кг ґрунту. За 

проведення комбінованого обробітку ґрунту спостерігали зменшення вмісту 

лужногідролізованого азоту на 20 мг/кг, який становив 110 мг/кг ґрунту. У 

підорному 0-30 см шарі його вміст зменшився порівняно з вихідним 

показником за проведення оранки на 20 мг/кг, комбінованого обробітку – на 

16 мг/кг і становив – відповідно 85 та 84 мг/кг ґрунту. 

За внесення 6,5 т/га гною + N33,7P33,7K33.7 на 1 га сівозміни вміст 

лужногідролізованого азоту за проведення оранки та комбінованого 

обробітку ґрунту в орному 0-30 см шарі становив – відповідно 153 та 

158 мг/кг, що було більшим порівняно з початком ротації – на 35 і 21 мг/кг 

ґрунту.  

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) на фоні комбінованого 

обробітку ґрунту у зерно-паропросапній сівозміні вміст 

лужногідролізованого азоту становив 155 мг/кг, на фоні різноглибинної 

оранки – 168  з перевищенням початкового показника – відповідно на 0,15 та 

0,49 мг/кг ґрунту. 

Заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) забезпечило вміст 

лужногідролізованого азоту за різноглибинної оранки – 158 мг/кг, за 

комбінованого обробітку ґрунту – 153 мг/кг ґрунту.  
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Отже, заорювання на добриво побічної продукції на фоні 

різноглибинної оранки на кінець 10-ї ротації істотніше збільшило фонд 

лудногідролізованого азоту чорнозему типового слабкосолонцюватого 

порівняно з комбінованим обробітком ґрунту. Така різниця обумовлена 

кращим зароблянням рослинних решток за рахунок обертання скиби ґрунту. 

На кінець 10-ї ротації вміст рухомого фосфору в чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому залежав від системи удобрення, обробітку ґрунту та 

сівозміни. Загалом вміст рухомого фосфору на кінець 10-ї ротації 

плодозмінної сівозміни в усіх варіантах з внесенням добрив в орному 0-30 см 

шарі зріс у 2,5 рази за його вмісту на контролі без добрив – 38 мг/кг, що 

перевищувало зерно-паропросапну сівозміну на 5 мг/кг ґрунту (табл. 3.13). 

За внесення на 1 га сівозмінної площі 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 у 

плодозмінній сівозміні вміст рухомого фосфору в орному шарі на кінець 10-ї 

ротації становив 42 мг/кг, що перевищило контроль без добрив – на 4 мг/кг 

ґрунту та поступалось зерно-паропросапній сівозміні – на 4 мг/кг ґрунту. 

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) вміст рухомого фосфору 

на кінець 10-ї ротації становив 43 мг/кг, що перевищило контроль без добрив 

на 5 мг/кг, проте поступалось зерно-паропросапній сівозміні на 4 мг/кг.  

За заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) вміст рухомих 

фосфатів становив 44 мг/кг, що перевищило контроль без добрив на 6 мг/кг і 

було на рівні із зерно-паропросапною сівозміною.  

В умовах зерно-паропросапної сівозміни фонд рухомих фосфатів 

ґрунту залежав від системи удобрення та способів обробітку ґрунту. За 

внесення 6,5 т/га гною + N33,7P33,7K33.7 на 1 га сівозміни вміст рухомого 

фосфору в орному 0-30 см шарі за проведення різноглибинної оранки 

становив 46,0 мг/кг, комбінованого обробітку ґрунту – 47,0, що було на 

одному рівні і перевищило вміст рухомого фосфору на початок ротації – 

відповідно на 26,0 і 27,0 мг/кг ґрунту. Збільшення вмісту рухомого фосфору 
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у ґрунті обумовлено дозою внесення добрив та невисоким коефіцієнтом його 

використання культурами сівозміни. Під впливом застосування органо-

мінеральної системи удобрення рухомі фосфати збільшились у підорному 30-

60 см шарі ґрунту, що пов’язано з обробітком ґрунту та впливом органічних 

добрив. 

Таблиця 3.13 

Зміни вмісту рухомого фосфору у чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому на кінець 10-ї ротації залежно від сівозміни, 

удобрення та обробітку ґрунту,  ВПДСС 

№ 

вар. 
Внесено добрив на 1 га  

сівозміни 

Шар 

ґрунту, см 

Рухомий фосфор, мг/кг ґрунту 

початок ротації 

1978р. 

кінець ротації 

2017р. 

Плодозмінна сівозміна 

9 Контроль (без добрив) 
0-30 13,0 38,0 

30-60 7,0 28,0 

10 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 
0-30 17,5 42,0 

30-60 11,0 35,0 

11 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

ПП 

0-30 18,0 43,0 

30-60 7,5 35,0 

12 N46,2P33,7K33,7 + ПП 
0-30 16,0 44,0 

30-60 12,5 36,0 

Зерно-паро-просапна 

Комбінований обробіток: 30-8-30-20 

39 
Контроль (без добрив) 

0-30 16,0 41,0 

30-60 14,3 35,0 

40 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

0-30 20,0 47,0 

30-60 13,5 44,0 

41 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

ПП 

0-30 17,8 48,0 

30-60 14,5 44,0 

42 
N46,2P33,7K33,7 + ПП 

0-30 16,9 49,0 

30-60 15,0 40,0 

Різноглибинна оранка: 30-8-30-20 

45 Контроль (без добрив) 
0-30 15,0 33,0 

30-60 11,0 25,0 

46 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 
0-30 20,0 46,0 

30-60 12,5 40,0 

47 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

ПП 

0-30 16,0 47,0 

30-60 11,0 40,0 

48 N46,2P33,7K33,7 + ПП 
0-30 16,0 43,0 

30-60 13,0 38,0 

 НІР05 
0-30 0,8 2,2 

30-60 0,7 1,9 

Примітка: І – на початок вегетації; ІІ – на кінець вегетації; ПП – побічна 

продукція 
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За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) вміст рухомого фосфору 

в орному 0-30 см шарі за проведення у сівозміні комбінованого обробітку 

ґрунту становив 48,0 мг/кг, різноглибинної оранки – 47,0, що було більшим 

порівняно з початком ротації – відповідно на 30,2 та 31,0 мг/кг ґрунту. 

Заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) забезпечило вміст 

рухомого фосфору в орному 0-30 см шарі за проведення у сівозміні 

комбінованого обробітку ґрунту – 43,0 мг/кг, різноглибинної оранки – 49,0, 

що було більшим порівняно з початком ротації – відповідно на 27,0 та 32,1 

мг/кг ґрунту. 

Отже, застосування органо-мінеральних систем удобрення в обох 

сівозмінах упродовж 40 років забезпечило значне накопичення рухомих 

фосфатів у ґрунті. При цьому способи обробітку ґрунту не мали істотного 

впливу на фонд рухомих фосфатів чорнозему типового 

слабкосолонцюватого. 

 Результати досліджень показали, що за 40-річного використання 

чорнозему типового слабкосолонцюватого без внесення добрив вміст 

рухомого калію у ґрунті істотно не зменшився, що пов’язано з особливістю 

ґрунтово-вбирного комплексу та високою природною забезпеченістю ґрунту 

калієм. Так, на кінець 10-ї ротації плодозмінної сівозміни вміст рухомого 

калію на контролі без добрив становив 98,0 мг/кг, що поступалось зерно-

паропросапній сівозміні – на 17,0 мг/кг ґрунту (табл. 3.14). 

За внесення на 1 га сівозмінної площі 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 у 

плодозмінній сівозміні вміст рухомого калію в орному шарі на кінець 10-ї 

ротації становив 118 мг/кг, що перевищило контроль без добрив на 20,0 

мг/кг, але поступалось зерно-паропросапній сівозміні – на 12,0 мг/кг ґрунту.  

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) вміст рухомого калію 
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становив 138,0 мг/кг, що перевищило контроль без добрив на 40,0 мг/кг і 

було на рівні із зерно-паропросапною сівозміною. 

Таблиця 3.14 

Зміни вмісту рухомого калію у чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому на кінець 10-ї ротації залежно від сівозміни, 

удобрення та обробітку ґрунту,  ВПДСС 

№ 

вар. 
Внесено добрив на 1 га  

сівозміни 

Шар 

ґрунту, 

см 

Рухомий калій, мг/кг ґрунту 

початок ротації 

1978р. 

кінець ротації 

2017р. 

Плодозмінна сівозміна 

9 Контроль (без добрив) 
0-30 103,0 98,0 

30-60 90,0 75,0 

10 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 
0-30 115,0 118,0 

30-60 100,0 90,0 

11 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

ПП 

0-30 108,0 138,0 

30-60 80,0 95,0 

12 N46,2P33,7K33,7 + ПП 
0-30 115,0 123,0 

30-60 110,0 90,0 

Зерно-паро-просапна 

Комбінований обробіток: 30-8-30-20 

39 Контроль (без добрив) 
0-30 110,0 105,0 

30-60 90,0 75,0 

40 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 
0-30 112,0 140,0 

30-60 90,0 95,0 

41 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

ПП 

0-30 120,0 135,0 

30-60 95,0 95,0 

42 N46,2P33,7K33,7 + ПП 
0-30 115,0 125,0 

30-60 90,0 90,0 

Різноглибинна оранка: 30-8-30-20 

45 Контроль (без добрив) 
0-30 114,0 115,0 

30-60 100,0 75,0 

46 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 
0-30 112,0 130,0 

30-60 90,0 100,0 

47 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

ПП 

0-30 110,0 140,0 

30-60 98,0 100,0 

48 N46,2P33,7K33,7 + ПП 
0-30 100,0 123,0 

30-60 94,0 95,0 

 НІР05 
0-30 7,2 8,0 

30-60 6,6 6,7 

Примітка: І – на початок вегетації; ІІ – на кінець вегетації; ПП – побічна 

продукція 

 

За заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) вміст рухомого 
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калію становив 123,0 мг/кг, що перевищило контроль без добрив на 

25,0 мг/кг ґрунту та не поступалось зерно-паропросапній сівозміні. 

В умовах зерно-паропросапної сівозміни фонд рухомого калію ґрунту 

залежав переважно від дози калію внесеного у складі добрив та способів 

обробітку ґрунту. Так, за внесення 6,5 т/га гною + N33,7P33,7K33.7 на 1 га 

сівозміни вміст рухомого калію за проведення різноглибинної оранки 

становив 130,0 мг/кг, за комбінованого обробітку ґрунту – 140,0 мг/кг ґрунту. 

Збільшення вмісту рухомого калію за комбінованого обробітку ґрунту на 

10,0 мг/кг ґрунту обумовлено більшою концентрацією калію у верхніх шарах, 

порівняно з оранкою і незначною його міграцією в нижні шари ґрунту. 

Порівняно з початком ротації, кількість рухомого калію відповідно способів 

обробітку ґрунту підвищився на 18,0 и 28,0 мг/кг ґрунту. 

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) та заорювання побічної 

продукції на фоні підвищеної дози азотних добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція на 1 га сівозміни) вміст рухомого калію у ґрунті був співставним 

за різних способів його обробітку. 

За внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни в 

орному 0-30 см шарі за проведення різноглибинної оранки вміст рухомого 

калію становив 123,0 мг/кг, комбінованого обробітку ґрунту – 125,0, що 

поступалось традиційній на основі гною органо-мінеральній системі 

удобрення на 7,0 і 15,0 мг/кг ґрунту, відповідно. Така різниця обумовлена 

меншим вмістом калію у післяжнивних рештках порівняно з внесенням 

калію у складі гною. 

Отже, проведення широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га 

гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) в умовах 

плодозмінної сівозміни забезпечило найкращі умови розширеного 

відтворення природної родючості чорнозему типового слабкосолонцюватого. 

На кінець 10-ї ротації плодозмінної сівозміни вміст гумусу в орному 0-30 см 

шарі підвищився до початку ротації на 0,28% за показника 4,81% з перевагою 
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вмістк гумусу у зерно-паропросапній сівозміні на 0,18%. Проведення 

різноглибинної оранки у зерно-паропросапній сівозміні збільшило вміст 

гумусу порівняно з комбінованим обробітком на 0,08%.  

Застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га 

сівозміни забезпечило найвищий вміст лужногідролізованого та 

мінерального азоту у ґрунті на кінець 10-ї ротації сівозмін, збільшило у 2,5 

рази фонд рухомих фосфатів та забезпечило розширене відтворення фонду 

рухомого калію в чорноземі типовому слабкосолонцюватому. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Застосування альтернативних органо-мінеральних систем удобрення 

(6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція та N46,2P33,7K33,7 + ПП) та 

проведення комбінованого обробітку ґрунту у зерно-паропросапній сівозміні 

створювало дещо кращі умови вологозабезпечення в посівах пшениці озимої 

та ячменю ярого порівняно з різноглибинною оранкою: запаси вологи у 1,5 м 

шарі весною зросли – відповідно на 23-37 та 4-46 мм, витрати вологи на 

формування одиниці врожаю зменшились – на 0-55 та 0-33 м3/т.   

2. В посівах буряків цукрових проведення різноглибинної оранки на 

фоні альтернативних органо-мінеральних систем удобрення формувало вищі 

запаси вологи у 1,5 м шарі ґрунту весною порівняно з комбінованим 

обробітком – на 8-21 мм і забезпечило співставні витрати вологи на 

формування одиниці врожаю в межах 106-116 м3/т. 

3. Застосування під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 в умовах 

плодозмінної сівозміни забезпечило найвищий вміст лужногідролізованого 

азоту у ґрунті: у верхньому 0-10 см шарі – 154, орному 0-30 см шарі – 150, 

підорному 30-60 см шарі – 135, що перевищило його вміст у зерно-

паропросапній сівозміні відповідно на 14, 16 та 25 мг/кг ґрунту. 

4. В умовах зерно-паропросапній сівозміни традиційна органо-

мінеральна система удобрення (25 т/га гною + N90P90K90) буряків цукрових 
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формувала незначно вищий  вміст лужногідролізованого азоту у ґрунті 

порівняно з альтернативними органо-мінеральними системами удобрення. 

При цьому способи обробітку не впливали на його вміст у ґрунті. 

5. Найвищий вміст мінерального азоту у ґрунті формувався у 

плодозмінній сівозміні за широкої біологізації системи удобрення з 

внесенням під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 + солома пшениці 

озимої: у верхньому 0-10 см шарі – 28,7 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 27,5, у 

підорному 30-60 см шарі – 22,6, що перевищило його вміст у зерно-

паропросапній сівозміні відповідно на 0,9, 1,5 та 0,9 мг/кг ґрунту. Зазначена 

система удобрення була найефективнішою в умовах зерно-паропросапної 

сівозміни, при цьому способи обробітку не впливали на його вміст у ґрунті. 

6. Проведення широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною 

+ N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) у плодозмінній 

сівозміні формувало найвищий вміст рухомого фосфору у ґрунті: у 

верхньому 0-10 см шарі – 61 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 58, підорному 30-

60 см шарі – 45, що перевищило його вміст у зерно-паропросапній сівозміні – 

відповідно на 9, 6 та 3 мг/кг ґрунту. Зазначена система удобрення була 

найефективнішою в умовах зерно-паропросапної сівозміни за комбінованого 

обробітку ґрунту і підвищувала вміст рухомого фосфору у верхніх 0-10 та 0-

30 см шарах на 3 мг/кг ґрунту порівняно з різноглибинною оранкою. 

7. За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) плодозмінної сівозміни 

формувався найвищий вміст рухомого калію у ґрунті: у верхньому 0-10 см 

шарі – 173 мг/кг, орному 0-30 см шарі – 163, підорному 30-60 см шарі – 114, 

що перевищило його вміст у зерно-паропросапній сівозміні – відповідно на 

19, 16 та 5 мг/кг ґрунту. Способи обробітку в умовах зерно-паропросапній 

сівозміни не впливали на вміст рухомого калію у ґрунті. 

8. Проведення широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною 

+ N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) в умовах плодозмінної 

сівозміни забезпечило найкращі умови розширеного відтворення природної 
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родючості чорнозему типового слабкосолонцюватого. На кінець 10-ї ротації 

плодозмінної сівозміни вміст гумусу в орному 0-30 см шарі підвищився до 

початку ротації на 0,28% за показника 4,81% і переважав вміст гумусу у 

зерно-паропросапній сівозміні на 0,18%. Проведення різноглибинної оранки 

у зерно-паропросапній сівозміні збільшило вміст гумусу порівняно з 

комбінованим обробітком на 0,08%.  

9. Застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 

га сівозміни забезпечило найвищий вміст лужногідролізованого азоту у 

ґрунті. На кінець 10-ї ротації вміст лужногідролізованого азоту становив 158 

мг/кг, що перевищило початок ротації – на 46 мг/кг ґрунту. Проведення 

різноглибинної оранки у зерно-паропросапній сівозміні формувало вищу 

стабільність азотного фонду ґрунту порівняно з комбінованим обробітком 

ґрунту. 

10. Застосування органо-мінеральних систем удобрення в обох 

сівозмінах упродовж 40 років забезпечило значне накопичення рухомих 

фосфатів у ґрунті збільшивши їх вміст в орному 0-30 см шарі у 2,5 рази 

порівняно з початком ротації, за переваги плодозмінної сівозміни до зерно-

паропросапної на 5 мг/кг ґрунту. Найвищий вміст рухомого фосфору у 

плодозмінній сівозміні на кінець 10-ї ротації досягали за широкої біологізації 

системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га 

сівозміни) – 43 мг/кг, що перевищило контроль без добрив на 5 мг/кг, проте 

поступалось зерно-паропросапній сівозміні на 4 мг/кг.  

11. За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) досягали найвищого 

вмісту рухомого калію у ґрунті – 138,0 мг/кг, що перевищило контроль без 

добрив на 40,0 мг/кг. Структура сівозмін і способи обробітку не впливали 

істотно на фонд рухомого калію у ґрунті. Проведення комбінованого 

обробітку ґрунту незначно збільшило концентрацією калію у верхніх шарах. 

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [85], [86], [143], [145].
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РОЗДІЛ 4 

СТАН ЗАБУР’ЯНЕННЯ ПОСІВІВ КУЛЬТУР КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ 

СІВОЗМІН ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ 

 

4.1 Пшениця озима 

 

Озиму пшеницю в сучасних умовах господарювання, де широко 

застосовуються короткоротаційні сівозміни, активно використовують 

завдяки рентабельності її вирощування. Але посіви цієї культури, без 

своєчасного і кваліфікованого догляду, вражаються бур’янами через свою 

слабку конкурентну спроможність у перші етапи розвитку рослин: від фази 

двох листків до фази кущення восени та від фази весняного кущення до фази 

виходу в трубку. Бур’яни в посівах сільськогосподарських культур це завжди 

обмежуючий фактор, адже їх присутність уповільнює ріст та розвиток 

культурних рослин. Загалом на території України їх налічується більше 1500 

видів, серед яких понад 300 є найбільш поширеними та шкодочинними. Тому 

забур’яненість посівів сільськогосподарських культур є однією з 

найголовніших проблем за сучасних умов ведення господарювання, адже для 

отримання високоякісної продукції необхідно не лише запобігти бурхливому 

розвитку сегетальної рослинності, а й важливо не перевищити рівень 

граничного пестицидного навантаження [140]. 

Поруч з використанням хімічних засобів контролювання небажаної 

рослинності, також доцільно проводити і механічні заходи [197]. З поміж 

різних способів обробітку ґрунту, найбільш ефективним у контролюванні 

чисельності бур’янів у посівах пшениці озимої в короткоротаційних 

сівозмінах зарекомендувала себе оранка, де за її використання спостерігалось 

зменшення чисельності бур'янів до 37,0 шт./м2, порівняно з мілким 

обробітком та плоскорізом, де їх кількість становила – відповідно 119,3 та 

178,3 шт./м2 [81], [84], [141]. 
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Контроль чисельності бур’янів в посівах сільськогосподарських 

культур забезпечує можливість своєчасного реагування та усунення 

небажаних проблем, але для успішного контролювання їх чисельності  

потрібно мати повну інформацію щодо кількісно-видового складу бур’янів. 

Одним із засобів здійснення контролю є постійний моніторинг 

розповсюдження бур’янів у посівах сільськогосподарських культур. Ступінь 

забур’яненості посівів сільськогосподарських культур залежить від 

фітоценотичної здатності культурних рослин пригнічувати бур’яни, 

особливостей ґрунтово-кліматичних умов, технологічних особливостей 

вирощування сільськогосподарських культур та ступеня потенційної 

засміченості ґрунту [81]. 

Проведені дослідження в посівах пшениці озимої в умовах 

короткоротаційної зерно-паропросапної сівозміни показали, що на період 

виходу рослин у трубку, видовий склад бур’янів був представлений 

однодольною та дводольною сегетальною рослинністю [84]. 

У складі однодольних бур’янів переважав мишій сизий (Setaria glauca), 

тоді як склад дводольних бур’янів був більш різноманітним: зимуючі, 

ефемери, ранні та пізні ярі, а також багаторічні коренепаросткові та 

кореневищні бур'яни. 

Використання комбінованого обробітку ґрунту сприяло зростанню 

забур’яненості посівів, де на контролі без добрив нараховувалось 50,3 шт./м2, 

тоді як за проведення різноглибинної оранки у сівозміні їх кількість 

становила 46,8 шт./м2. За застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни та проведення комбінованого обробітку ґрунту нараховувалось 

бур’янів – 21,9 шт./м2, різноглибинної оранки – 16,4 шт./м2. За широкої 

біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна 

продукція на 1 га сівозміни) із заорюванням післяжнивних решток 

спостерігалось збільшення кількості бур'янів: за різноглибинної оранки – 

23,7 шт./м2, комбінованого обробітку – 20,8 шт./м2 (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Кількісно-видовий склад бур’янів у посівах пшениці озимої в період 

виходу рослин у трубку за різних систем удобрення та типів обробітку 

ґрунту, ВПДСС, 2015-2018 рр., шт./м2

 Бур’яни 

Комбінований 

обробіток 

Різноглибинна 

оранка 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

Зимуючі 

Грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris) 1,4 1,9 1,4 0,2 0,8 1,5 

Талабан польовий (Thlaspi arvense) 2,0 1,6 0,7 8,2 1,3 4,7 

Ефемери 

Зірочник середній (Stellaria media) 8,3 4,6 4,3 0,7 1,0 1,3 

Ранні ярі 

Лобода біла (Chenopodium album) 3,3 1,0 1,9 0,7 1,4 4,0 

Гірчак березковидний (Polygonum 

convolvulus) 
7,2 3,7 3,7 3,6 2,9 2,9 

Кукіль звичайний (Agrostemma githago) 4,9 2,0 0,8 4,9 - 0,3 

Рутка лікарська (Fumaria officinalis) 3,7 2,0 2,7 3,4 3,0 6,0 

Пізні ярі 

Жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit) 4,9 2,6 0,4 1,9 0,3 0,2 

Курячі очка польові (Anagallis arvensis) 9,1 0,3 1,6 11 0,7 - 

Щириця звичайна (Amaranthusretroflexus) 1,7 0,7 1,0 - 0,7 - 

Мишій сизий (Setaria glauca) 0,3 - 0,7 5,7 - 0,4 

Багаторічні коренепаросткові та кореневищні 

Осот жовтий польовий (Sonchus arvensis) 0,7 0,7 - 1,1 0,3 - 

Берізка польова (Convolvulus arvensis) 0,9 - 0,7 0,4 0,7 1,0 

Деревій звичайний (Achillea millefolium) 0,9 0,8 0,6 2,3 0,3 0,8 

Інші види 1 - 0,3 2,7 3,0 0,3 

Всього однодольних 0,3 - 0,7 5,7 - 0,4 

Всього дводольних 50,0 21,9 20,1 41,1 16,4 23,3 

Всього бур'янів 50,3 21,9 20,8 46,8 16,4 23,7 

Примітка: I – контроль (без добрив); II – 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7; III – 6,25 т/га гною 

+ N33,7P33,7K33,7 + рослинні рештки 
 

Основним представником однодольних бур’янів в посівах пшениці 

озимої визначено мишій сизий (Setaria glauca). Цей пізній ярий бур’ян 

найбільшого розповсюдження отримав на контролі без добрив: за проведення 

різноглибинної оранки – 5,7 шт./м2, комбінованого обробітку – 0,3 шт./м2. За 

застосування органо-мінеральної системи удобрення разом із заорюванням 

післяжнивних решток (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 

га сівозміни) особливої різниці щодо впливу способів обробітку ґрунту на 
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забур’яненість посівів не спостерігали: за проведення комбінованого 

обробітку – 0,7 шт./м2, різноглибинної оранки – 0,4 шт./м2. 

Розповсюдження дводольних бур'янів залежало як від способу 

обробітку ґрунту, так і системи удобрення. Найпершими свою вегетацію, 

серед дводольних починають зимуючі види бур'янів. Найбільш 

розповсюдженими серед них були грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris) 

та талабан польовий (Thlaspi arvense). Грицики звичайні на контролі без 

добрив були більш розповсюджені за проведення комбінованого обробітку 

ґрунту – 1,4 шт./м2, тоді як за різноглибинної оранки їх кількість становила 

0,2 шт./м2. За застосування традиційної на основі гною органо-мінеральної 

системи удобрення (6,5 т/га гною + N33,7P33,7K33.7 на 1 га сівозміни) 

спостерігали аналогічну залежність: за комбінованого обробітку ґрунту – 1,9 

шт./м2, за різноглибинної оранки – 0,8 шт./м2, що було у 2,4 рази менше.  

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) із заорюванням 

післяжнивних решток істотної різниці між типами обробітку ґрунту не 

спостерігали – рясність бур'янів за обох обробітків була на рівні 1,5 шт./м2. 

Талабан польовий більшого розповсюдження отримав за проведення 

різноглибинної оранки: на контролі без добрив – 8,2 шт./м2, за внесення 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни – 4,7 

шт./м2. За проведення комбінованого обробітку ґрунту його кількість 

становила відповідно 2,0 та 0,7 шт./м2. За традиційної на основі гною органо-

мінеральної системи удобрення (6,5 т/га гною + N33,7P33,7K33.7 на 1 га 

сівозміни) різниці у забур’яненості посівів, залежно від способів обробітку 

ґрунту не спостерігали, вона була в межах 1,6 шт./м2. 

Після зимуючих дводольних бур’янів значного розповсюдження в 

посівах пшениці озимої набули ефемери, котрі були представлені зірочником 

середнім (Stellaria media). Найбільше розповсюдження бур’ян мав за 

проведення комбінованого обробітку ґрунту, де на контролі без добрив 

нараховували 8,3 шт./м2, що було 11,9 разів більшим, ніж за різноглибинної 
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оранки. За традиційної на основі гною органо-мінеральної системи 

удобрення (6,5 т/га гною + N33,7P33,7K33.7 на 1 га сівозміни) його кількість 

становила 4,6 шт./м2, що у 4,6 рази перевищило різноглибинну оранку. За 

широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

побічна продукція на 1 га сівозміни) із заорюванням післяжнивних решток 

кількість зірочника за комбінованого обробітку ґрунту складала 4,3 шт./м2, 

різноглибинної оранки – 1,3 шт./м2. 

Серед ранніх ярих найбільш розповсюдженими в посівах пшениці 

озимої визначено лободу білу (Chenopodium album), гірчак березковидний 

(Polygonum convolvulus), кукіль звичайний (Agrostemma githago) та рутку 

лікарську (Fumaria officinalis). На контролі без добрив рясність лободи білої 

була більша за проведення комбінованого обробітку ґрунту – 3,3 шт./м2, тоді 

як за різноглибинної оранки – 0,7 шт./м2. Застосування 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни із заорюванням 

післяжнивних решток сприяло збільшенню кількості сегетальної рослинності 

до рівня 1,4 та 4,0 шт./м2, відповідно.  

Проведення комбінованого обробітку ґрунту сприяло збільшенню 

кількості гірчака березковидного як на контролі без добрив – 7,2 шт./м2, так і 

за широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

побічна продукція на 1 га сівозміни) – 3,7 шт./м2; за різноглибинної оранки 

його кількість становила відповідно – 3,6 та 2,9 шт./м2.  

Розповсюдження кукіля звичайного залежало від обробітку ґрунту та 

системи удобрення в сівозміні. Якщо на контролі без добрив різниці між 

типами обробітку ґрунту не спостерігали – 4,2 шт./м2, то за застосування 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни нараховували – 2,0 шт./м2; 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни із 

заорюванням післяжнивних решток – 0,8 шт./м2, тоді як за різноглибинної 

оранки лише – 0,3 шт./м2.  

Розповсюдження рутки лікарської на контролі без добрив не різнилося 

від обробітку ґрунту та було на рівні – 3,7 шт./м2. За проведення 
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різноглибинної оранки та внесенні 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна 

продукція на 1 га сівозміни із заорюванням післяжнивних решток 

нараховували – 6,0 шт./м2, а за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни – 3,0 шт./м2. 

Серед пізніх ярих дводольних бур'янів найбільшого розповсюдження в 

посівах пшениці озимої набули: жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit), курячі 

очка польові (Anagallis arvensis), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus) та 

паслін чорний (Solanum nigrum). Їх поширення залежало як від типу 

обробітку ґрунту, так і від системи удобрення культур у сівозміні. Так, 

більша кількість жабрію звичайного спостерігалась за проведення 

комбінованого обробітку ґрунту: на контролі без добрив – 4,9 шт./м2, за 

внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни – 2,6 шт./м2, за 

внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни 

із заорюванням післяжнивних решток – 0,4 шт./м2. За проведення 

різноглибинної оранки у сівозміні його кількість становила – відповідно 1,9, 

0,3 та 0,2 шт./м2.  

Курячі очка польові мали значне розповсюдження як за комбінованого 

обробітку ґрунту, так і за оранки. На контролі без добрив їх нараховували 

відповідно 9,1 та 11 шт./м2, за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни –  0,3 та 0,7 шт./м2. За широкої біологізації системи удобрення 

(6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) із 

заорюванням післяжнивних решток сегетальну рослинність спостерігали 

лише за проведення комбінованого обробітку ґрунту – 1,6 шт./м2.  

Щириця звичайна зазнала розповсюдження за використання 

комбінованого обробітку ґрунту. На контролі без добрив нараховували 1,7 

шт./м2, за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни – 0,7 

шт./м2, за широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) із заорюванням 

післяжнивних решток – 1,0 шт./м2. При проведенні різноглибинної оранки 

щирицю звичайну було зафіксовано лише за традиційної на основі гною 
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системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни) – 0,7 

шт./м2, що було на рівні з комбінованим обробітком ґрунту.  

Паслін чорний був широко розповсюджений за проведення 

різноглибинної оранки. На контролі без добрив особливої різниці у типах 

обробітку не спостерігали, кількість бур’яну становила 1,0 та 0,7 шт./м2. За 

традиційної на основі гною системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

на 1 га сівозміни) та проведення різноглибинної оранки нараховували 2,0 

шт./м2, за широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) із заорюванням 

післяжнивних решток – 0,3 шт./м2. 

Дводольні бур'яни також були представлені коренепаростковими та 

кореневищними видами, такими як осот жовтий польовий (Sonchus arvensis), 

берізка польова (Convolvulus arvensis) та деревій звичайний (Achillea 

millefolium). Осоту жовтого було більше за проведення комбінованого 

обробітку ґрунту, де за традиційної на основі гною системи удобрення 

(6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни) спостерігали 0,7 шт./м2, що 

було удвічі більше, ніж за різноглибинної оранки.  

Берізка польова на контролі без добрив була більш розповсюджена за 

проведення комбінованого обробітку ґрунту – 0,9 шт./м2, проти 0,4 шт./м2 за 

різноглибинної оранки. Застосування органо-мінеральних систем удобрення 

сприяло зростанню кількості берізки польової в посівах пшениці озимої: за 

внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 – 0,7, внесення 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни – 1,0 шт./м2. 

 Деревій звичайний на контролі без добрив набув більшого поширення 

за проведення різноглибинної оранки – 2,3 шт./м2, тоді як за комбінованого 

обробітку ґрунту – 0,9 шт./м2. За застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

на 1 га сівозміни його більша кількість була за проведення комбінованого 

обробітку ґрунту – 0,8 шт./м2, що було у 2 рази більше, ніж за різноглибинної 

оранки. Широка біологізація системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) із заорюванням 
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післяжнивних решток сприяла розвитку деревія, за комбінованого обробітку 

ґрунту його кількість становила 0,6 шт./м2, різноглибинної оранки – 0,8 

шт./м2, що було на одному рівні. 

Отже, у посівах озимої пшениці в умовах короткоротаційної зерно-

паропросапної сівозміни, за проведення комбінованого обробітку ґрунту та 

внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни рясність бур’янів 

становила 21,9 шт./м2, тоді як за різноглибинної оранки – 16,4 шт./м2. На фоні 

широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

побічна продукція на 1 га сівозміни) із заорюванням післяжнивних решток 

кількість бур’янів була більша за різноглибинної оранки – 23,7 шт./м2, тоді як 

за комбінованого обробітку ґрунту – 20,8 шт./м2. 

Серед видового складу бур'янів на фоні традиційної на основі гною 

системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни) та 

проведення комбінованого обробітку ґрунту спостерігали найбільшу рясність 

зірочника середнього – 4,6 шт./м2, гірчака березковидного – 3,7 шт./м2, 

грициків звичайних – 1,9 шт./м2, жабрія звичайного – 2,6 шт./м2, тоді як за 

різноглибинної оранки – відповідно 1,0, 2,9, 0,8 та 0,3 шт./м2. 

Широка біологізація системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ побічна продукція на 1 га сівозміни) із заорюванням післяжнивних решток 

збільшила рясність талабану польового на фоні різноглибинної оранки – до 

4,7 шт./м2, лободи білої – до 4,0 шт./м2, рутки лікарської – до 6,0 шт./м2, тоді 

як за комбінованого обробітку їх кількість становила – відповідно 0,7, 1,9 та 

2,7 шт./м2. 

Вирощування пшениці без внесення добрив збільшило рясність 

зірочника середнього і гірчака березковидного за комбінованого обробітку 

ґрунту до 8,3 та 7,2 шт./м2, різноглибинної оранки – до 0,7 та 3,6 шт./м2. 

Проведення різноглибинної оранки у сівозміні істотно знижувало 

рясність лободи білої, жабрію звичайного, але збільшило кількість талабану 

польового та берізки польової. 
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4.2 Буряки цукрові 

 

В зв’язку з тим, що на перших етапах вегетації буряки цукрові не здатні 

конкурувати з бур'янами, важливо контролювати їх чисельність за 

допомогою агротехнічних та хімічних заходів. Сегетальна рослинність – це 

завжди лімітуючий фактор, який уповільнює ріст і розвиток 

сільськогосподарських культур. Поєднання хімічного та механічного заходів 

забезпечує найбільш збалансований спосіб регулювання чисельності бур’янів 

[82]. З поміж різних способів обробітку, найбільш ефективним у боротьбі з 

забур’яненістю посівів буряків цукрових є оранка на глибину 25-27 см, яка 

забезпечує зменшення сегетальної рослинності на 4,3% [142]. 

Моніторинг кількості небажаної рослинності надає можливість вчасно 

реагувати і запобігати можливим проблемам. Ступінь забур’яненості 

характеризується фітоценотичною здатністю рослин пригнічувати бур’яни, 

особливістю ґрунтово-кліматичних умов, технологією вирощування 

сільськогосподарських культур та ступенем потенційної засміченості ґрунту 

[82]. 

Контролювання забур’яненості посівів – це один з головних критеріїв 

забезпечення високої врожайності сільськогосподарських культур. Ступінь 

розповсюдження бур'янів залежить від ланки сівозміни, системи удобрення 

та обробітку ґрунту. 

Результати досліджень показали, що в посівах буряків цукрових на час 

змикання листків у рядках, значний вплив на забур’яненість посівів мала 

система удобрення сівозміни. Так, на контролі без добрив у плодозмінній 

сівозміні нараховували 33,4 шт./м2, тоді як у зерно-паропросапній сівозміні – 

56,0 шт./м2 (табл. 4.2). 

Застосування органо-мінеральної системи удобрення помітно 

знижувало забур’яненість посівів. За внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

на 1 га сівозміни та безпосередньо під буряки цукрові 25 т/га гною + 

N90P90K90 у плодозмінній сівозміні налічували бур’янів 16,7 шт./м2, що було 



 96 

меншим порівняно з контролем без добрив на 16,7 шт./м2 та знаходилось на 

рівні із зерно-паропросапною сівозміною. 

Таблиця 4.2 

Забур’яненість буряків цукрових залежно від системи удобрення у 

плодозмінній та зерно-паропросапній короткоротаційних сівозмінах на 

період змикання листків рядках, ВПДСС, 2016-2019 рр., шт./м2 

Бур’яни 

Плодозмінна 

сівозміна 

Зерно-паропросапна 

сівозміна 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

Ранні ярі 

Гірчак березковидний 

(Polygonum convolvulus) 
4,5 1,7 4,1 1,0 - 3,0 

Лобода біла (Chenopodium album) 3,0 3,3 5,7 5,0 6,0 4,3 

Рутка лікарська (Fumaria officinalis) 1,0 0,7 0,3 - - - 

Пізні ярі 

Щириця звичайна (Amaranthus retroflexus) 4,0 3,7 6,6 14,3 7,0 14,0 

Паслін чорний (Solanum nigrum) 11,7 0,7 2,0 8,7 - - 

Амброзія полинолиста 

(Ambrosia artemisiifolia) 
0,0 2,6 2,0 2,7 1,7 1,0 

Щириця біла (Amaranthus albus) 1,0 - - 1,7 - - 

Портулак городній (Portulac aoleraceae) 0,3 - - 0,3 - - 

Очка курячі польові (Anagalli sarvensis) 0,3 1,0 1,0 1,0 - - 

Жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit) - 0,3 0,6 - - - 

Мишій сизий (Setaria glauca) 3,0 1,0 1,7 2,7 2,0 - 

Плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli) 2,3 - - 3,7 - - 

Багаторічні коренепаросткові 

Березка польова (Convolvulus arvensis) 1,0 1,0 - 13,0 - - 

Осот жовтий польовий (Sonchus arvensis) 1,3 - - 0,3 - - 

Осот рожевий польовий (Cirsium arvense) - 0,7 - 1,6 - - 

Всього однодольних 5,3 1,0 1,7 6,4 2,0 - 

Всього дводольних 28,1 15,7 22,3 49,6 14,7 22,3 

Всього бур'янів 33,4 16,7 24,0 56,0 16,7 22,3 

Внесено добрив під буряки цукрові: І – без добрив (контроль); ІІ – 25 т/га гною + 

N90P90K90; ІІІ – 25 т/га гною + N90P90K90 + солома пшениці озимої 

 

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) з внесенням 

безпосередньо під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 + солома пшениці 

озимої у ланці з еспарцетом + костриця лучна кількість бур’янів становила 

24,0 шт./м2, тоді як у ланці з чорним паром – 22,3 шт./м2, що було меншим 

порівняно з контролем без добрив – відповідно на 9,4 та 33,7 шт./м2. 
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Позитивний вплив системи удобрення пояснюється кращим розвитком 

буряків цукрових, що забезпечив їм перевагу над сегетальною рослинністю. 

Основна кількість бур’янів у плодозмінній сівозміні була представлена 

дводольними ярими рослинами, де на контролі без добрив їх частка 

становила 84,1%, за внесення під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 –  

94,0%,  25 т/га гною + N90P90K90 + солома – 93,0%. У зерно-паропросапній 

сівозміні співвідношення складу бур’янів також мало перевагу в бік 

дводольних з їх часткою – відповідно 88,6%, 88,0% та 100%.  

Серед однодольних бур’янів найбільшого розповсюдження набув 

мишій сизий (Setaria glauca). У плодозмінній сівозміні на контролі без 

добрив спостерігали 3,0 шт./м2, за застосування органо-мінеральних систем 

удобрення його кількість коливалась від 1,0 до 1,7 шт./м2, що було на рівні 

зерно-паропросапної сівозміни. 

Ранні ярі бур’яни найбільше були представлені переважно лободою 

білою (Chenopodium album), де у ланці з еспарцетом + костриця лучна на 

контролі без добрив нараховували 3,0 шт./м2, у ланці з чорним паром 

5,0 шт./м2. За застосування органо-мінеральних систем удобрення їх кількість 

була в межах 3,3-6,0 шт./м2 і не залежала від ланки сівозміни. 

Пізні ярі мали найбільш широкий видовий склад в посівах буряків 

цукрових як в плодозмінній, так і в зерно-паропросапній сівозмінах. 

Найбільш поширеними визначено щирицю звичайну (Amaranthus retroflexus), 

і паслін чорний (Solanum nigrum) та інші поодинокі бур’яни. Щириця 

звичайна більшою мірою була розповсюджена у ланці з чорним паром, де на 

контролі без добрив її рясність досягала 14,3  шт./м2, за внесення під буряки 

цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 її кількість знизилась до 7,0 шт./м2, тоді як за 

внесення 25 т/га гною + N90P90K90 + солома її кількість була 14,0 шт./м2. У 

ланці з еспарцетом + костриця лучна рясність щириці звичайної становила 

відповідно – 4,0, 3,7 та 6,6 шт./м2, що було помітно меншим за зерно-

паропросапну сівозміну. 
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Паслін чорний більш розповсюджений був у плодозмінній сівозміні: на 

контролі без добрив – 11,7 шт./м2, за органо-мінеральних систем удобрення 

його рясність зменшилась до 0,7-2,0 шт./м2. 

Отже, застосування органо-мінеральних систем удобрення помітно 

знижувало ступінь забур’яненості посівів в період змикання листків у рядках 

буряків цукрових у плодозмінній та зерно-паропросапній сівозмінах. 

Заорювання побічної продукції сприяє незначному зростанню кількості 

сегетальної рослинності. 

На ступінь забур’яненості посівів буряків цукрових у період 

розмикання листків у міжряддях великий вплив мав обробіток ґрунту. Так, у 

зерно-паропросапній сівозміні на фоні органо-мінеральних систем удобрення 

більшу кількість сегетальної рослинності спостерігали за проведення 

комбінованого обробітку ґрунту, де на контролі без добрив нараховували 

69,6 шт./м2, що було більшим, ніж за різноглибинної оранки на 13,6 шт./м2 

(табл. 4.3).  

Застосування добрив сприяло зниженню забур’яненості посівів як за 

комбінованого обробітку, так і за проведення різноглибинної оранки. За 

внесення під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 загальна кількість 

бур’янів при проведенні комбінованого обробітку ґрунту становила 

37,0 шт./м2, тоді як за різноглибинної оранки – 16,7 шт./м2, що було меншим 

на 20,3 шт./м2.  

За широкої біологізації системи удобрення з внесенням під буряки 

цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 + солома пшениці озимої за комбінованого 

обробітку нараховували бур’янів 42,4 шт./м2, що було більшим, ніж за 

різноглибинної оранки на 20,1 шт./м2.  

Внесення підвищеної дози азотних добрив за заорювання побічної 

продукції (N140P90K90 + солома пшениці озимої) під буряки цукрові за 

комбінованого обробітку ґрунту кількість сегетальної рослинності становила 

19,0 шт./м2, тоді як за різноглибинної оранки – 23,6 шт./м2, що було меншим 

майже у 2 рази.  
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Таблиця 4.3 

Забур’яненість посівів буряків цукрових у зерно-паропросапній сівозміні 

залежно від удобрення та обробітку ґрунту на період розмикання листків 

у міжряддях, ВПДСС, 2016-2019 рр., шт./м2 

Бур’яни 
Комбінований обробіток Різноглибинна оранка  

І ІІ ІІІ IV І ІІ ІІІ IV 

Ранні ярі 

Лобода біла (Chenopodium album) 12,4 7,7 12,0 15,7 5,0 6,0 4,3 1,0 

Гірчак березко видний 

(Polygonum convolvulus) 
0,3 - - 0,3 1,0 - 3,0 - 

Підмаренник чіпкий (Galium aparine) 1,0 - - - - - - - 

Кохія вінична (Kochia scoparia) 0,3 - - - - - - - 

Пізні ярі 

Паслін чорний (Solanum nigrum) 4,0 1,3 0,3 1,0 8,7 - - 1,0 

Амброзія полинолиста 

(Ambrosia artemisiifolia) 
19,7 1,4 3,4 0,7 2,7 1,7 1,0 1,7 

Щириця звичайна 

(Amaranthus retroflexus) 
13,3 23,6 19,6 23,1 14,3 7,0 14,0 16,6 

Щириця біла (Amaranthus albus) 4,6 - 0,7 0,7 1,7 - - - 

Портулак городній(Portulac 

aoleraceae) 
- - - 1,3 0,3 - - - 

Очка курячі польові (Anagalli 

sarvensis) 
0,7 - - 1,3 1,0 - - - 

Мишій сизий (Setaria glauca) 7,1 3,0 5,7 4,6 2,7 2,0 - 3,0 

Плоскуха звичайна (Echinochloa crus-

galli) 
4,3 - 0,7 - 3,7 - - 0,3 

Багаторічні коренепаросткові 

Березка польова (Convolvulus 

arvensis) 
1,6 - - 0,3 13,0 - - - 

Осот жовтий польовий (Sonchus 

arvensis) 
- - - - 0,3 - - - 

Осот рожевий польовий 

(Cirsium arvense) 
0,3 - - - 1,6 - - - 

Всього однодольних 11,4 3,0 6,4 4,6 6,4 2,0 - 3,3 

Всього дводольних 58,2 34,0 36,0 44,4 49,6 14,7 22,3 20,3 

Всього бур’янів 69,6 37,0 42,4 49,0 56,0 16,7 22,3 23,6 

Внесено добрив під буряки цукрові: І - без добрив (контроль); ІІ - 25 т/га гною + N90P90K90; 

ІІІ - 25 т/га гною + N90P90K90 + солома; IV – N140P90K90 + солома 

 

За проведення різноглибинної оранки нараховували помітно менше 

бур’янів, ніж за комбінованого обробітку ґрунту, тоді як проведення широкої 

біологізації системи удобрення сприяло зростанню кількості бур’янів. 

В період розмикання листків у міжряддях однодольні бур’яни у 

сівозміні були представлені мишієм сизим (Setaria glauca)та плоскухою 
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звичайною (Echinochloa crus-galli), порівняно з дводольними бур’янами їх 

частка за комбінованого обробітку складала 8,1-16,4%, різноглибинної 

оранки – та 11,4-14,0%. 

За комбінованого обробітку на контролі без добрив кількість мишія 

становила 7,1 шт./м2, за внесення під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 

– 3,0  шт./м2 за комбінованого та 2,0  шт./м2 за різноглибинної оранки.  

За широкої біологізації системи удобрення з внесенням під буряки 

цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 + солома пшениці озимої та проведення 

комбінованого обробітку ґрунту нараховували 5,7  шт./м2, різноглибинної 

оранки – не спостерігали. 

За внесення підвищеної дози азотних добрив за заорювання побічної 

продукції (N140P90K90 + солома пшениці озимої) під буряки цукрові кількість 

сегетальної рослинності за комбінованого обробітку досягала 4,6  шт./м2, 

різноглибинної оранки – 3,0  шт./м2. 

Дводольні бур'яни були розповсюджені у вигляді ранніх та пізніх ярих 

рослин. Ранні ярі бур'яни найбільш рясно були представлені лободою білою 

(Chenopodium album), де за комбінованого обробітку ґрунту на контролі без 

добрив нараховували 12,4 шт./м2, що було більшим, ніж за різноглибинної 

оранки на 7,4 шт./м2. За внесення під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 

кількість бур'янів за проведення комбінованого обробітку ґрунту становила 

7,7 шт./м2, 25 т/га гною + N90P90K90 + солома – 12,0 шт./м2, N140P90K90 + 

солома – 15,7 шт./м2, за проведення різноглибинної оранки – відповідно 6,0, 

4,3 та 1,0 шт./м2. 

Серед пізніх ярих найбільшого розповсюдження набули щириця 

звичайна (Amaranthus retroflexus) і амброзія полинолиста (Ambrosia 

artemisiifolia). Щириця звичайна була помічена як за комбінованого 

обробітку, так і за оранки. На контролі без добрив її нараховували по видах 

обробітку ґрунту – відповідно 13,3 і 14,3 шт./м2. За внесення під буряки 

цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 кількість щириці досягала 23,6 шт./м2, що 

перевищило різноглибинну оранку на 16,6 шт./м2.  
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За внесення під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 + солома 

пшениці озимої кількість щириці за комбінованого обробітку ґрунту 

становила 19,6 шт./м2, різноглибинної оранки – 14,0 шт./м2. Заорювання під 

буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої посприяло розвитку 

сегетальної рослинності: за комбінованого обробітку її кількість становила 

23,1 шт./м2, різноглибинної оранки – 16,6 шт./м2, що було меншим на 

6,5 шт./м2.  

Амброзія полинолиста також набула значного розповсюдження за 

відсутності застосування добрив, де за комбінованого обробітку ґрунту 

нараховували 19,7 шт./м2. Застосування органо-мінеральних систем 

удобрення помітно знизило кількість бур'яну за комбінованого обробітку 

ґрунту до 0,7-3,4 шт./м2, різноглибинної оранки – до 1,0-1,7 шт./м2. 

Багаторічні коренепаросткові бур'яни мали поодиноке розповсюдження 

в посівах буряків цукрових, а застосування добрив зводило їх кількість до 

мінімуму не залежно від обробітку ґрунту. 

Отже, у ланці з еспарцетом + костриця лучна значна кількість бур'янів 

в період змикання листків у рядках була представлена дводольними ярими 

видами, де на контролі без добрив їх частка становила 84,1%, за внесення під 

буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 – 94,0%, 25 т/га гною + N90P90K90 + 

солома – 93,0%. У ланці з чорним паром дводольні бур’яни також 

переважали за їх частки – 88,6, 88,0 та 100%, відповідно. 

Застосування органо-мінеральних систем удобрення знизило загальну 

кількість сегетальної рослинності за різноглибинної оранки до 

16,7-24,0 шт./м2, комбінованого обробітку ґрунту – до 37,0-49,0 шт./м2. 

Застосування комбінованого обробітку ґрунту сприяло зростанню небажаної 

рослинності в умовах зерно-паропросапної сівозміни по відношенню до 

різноглибинної оранки на контролі без добрив – на 13,6 шт./м2, за органо-

мінеральних систем удобрення – на 20,1-25,4 шт./м2. Використання у системі 

удобрення побічної продукції сприяло розвитку сегетальної рослинності 

порівняно з внесенням гною. 
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У зв’язку з кліматичними змінами амброзія полинолиста (Ambrosia 

artemisiifolia) набула значного розповсюдження, адже у попередніх 

моніторингових дослідженнях її не спостерігалось. 

 

4.3 Ячмінь ярий 

 

Ячмінь ярий (Hordeum vulgare L.) займає значні площі і висівається 

переважно після просапних культур, що дає можливість використовувати 

післядію поживних речовин, які застосовували під попередник. Однак, 

врожай ячменю може значно знижуватись за зростання забур’яненості 

посівів, яка залежить від структури сівозмін [142] та обробітку ґрунту [82]. 

В агроекосистемах Лісостепу на чорноземних ґрунтах спостерігається 

значне поширення однодольних та дводольних бур'янів, контролювання 

чисельності яких потребує агротехнічних заходів. У зв’язку зі зміною 

клімату, зниження кількості атмосферних опадів і зростання температурного 

режиму з’являються види бур'янів, які притаманні більше для Степу України. 

Зменшення забур’яненості посівів зернових культур є першочерговим 

завданням землеробства, що дозволяє підвищити врожайність та якість зерна, 

а також зменшити рівень пестецидного навантаження на агроекосистеми 

[69]. 

Результати досліджень показали, що забур’яненість посіву ячменю 

ярого у короткоротаційній зерно-паропросапній сівозміні залежала від 

системи удобрення та обробітку ґрунту. Видовий склад сегетальної 

рослинності на час кущення ячменю ярого був представлений однодольними 

і дводольними видами. Так, загальна її кількість на контролі без добрив за 

різноглибинної оранки становила 137,2 шт./м2, комбінованого обробітку 

ґрунту – зросла до 317,6 шт./м2 (табл. 4.4).  
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Таблиця 4.4 

Забур’яненість посівів ячменю ярого у зерно-паропросапній сівозміні 

залежно від удобрення та обробітку ґрунту на період кущення, ВПДСС, 

2017-2019 рр., шт./м2 

Бур’яни 
Комбінований обробіток Різноглибинна оранка 

І ІІ IІІ IV І ІІ IІІ IV 

Однодольні, пізні ярі 

Мишій сизий / Yellow foxtail / 

(Setaria glauca L.) 
16,0 2,7 5,7 4,9 30,7 4,4 2,1 6,1 

Дводольні 

Зимуючі 

Талабан польовий / Field penny-cress / 

(Thlaspi arvense L.) 
0,4 0,4 0,9 0,9 – 0,4 0,4 0,4 

Мальва лісова / Wild mallow / (Malva 

sylvestris L.) 
0,4 0,4 – 0,4 1,3 0,4 – 0,4 

Ранні ярі 

Лобода біла / Fat-hen / (Chenopodium 

album L.) 
– 3,2 1,7 14,7 1,9 1,7 1,3 4,5 

Гірчак березковидний / Dull-seed 

corn-bind / (Polygonum convolvulus L.) 
1,7 1,7 0,4 0,9 1,9 – 1,3 0,9 

Кукіль звичайний / Common corn-

cockle / (Agrostemma githago L.) 
– 0,4 – – 0,4 – – – 

Спориш звичайний / Knotgrass / 

(Polygonum aviculare L.) 
– – – – – 0,4 – 0,9 

Пізні ярі 

Жабрій звичайний / Bristle-stem 

hemp-nettle / (Galeopsis tetrahit L.) 
0,8 1,3 1,7 1,3 2,7 0,4 – 1,7 

Амброзія полинолиста / Common 

ragweed / (Ambrosia artemisiifolia L.) 
213,3 27,6 5,3 15,1 33,9 10,3 6,7 12,4 

Паслін чорний / Black (-berry) 

nightshade / (Solanum nigrum L.) 
70,3 38,7 9,3 14,7 49,3 2,3 4,0 11,2 

Курячі очка польові / Scarlet 

(Common) pimpernel / Anagallis 

arvensis L.) 

4,0 2,7 – 0,8 4,0 0,9 – 0,9 

Щириця звичайна / Common amaranth 

/ (Amaranthus retroflexus L.) 
10,7 4,0 20,4 96,9 8,4 3,6 7,6 14,3 

Багаторічні коренепаросткові 

Берізка польова / Field bindweed / 

(Convolvulus arvensis L.) 
– 0,4 0,9 0,9 2,7 1,3 – 0,4 

Осот рожевий / Creeping thistle / 

(Cirsium arvense (l.) Scop.) 
– – 0,4 – – 0,4 – – 

Всього однодольних 16,0 2,7 5,7 4,9 30,7 4,4 2,1 6,1 

Всього дводольних 301,6 80,8 41,0 146,6 106,5 22,1 21,3 48,0 

Всього бур'янів 317,6 83,5 46,7 151,5 137,2 26,5 23,4 54,1 

НІР05 фактора удобрення 8,68 

НІР05 фактора обробітку 5,01 

НІР05 загальна 12,27 

Примітка: I – контроль (без добрив); II – 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7; III – 6,25 т/га гною 

+ N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція; IV – N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція. 
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Застосування у сівозміні органо-мінеральних систем удобрення 

сприяло значному зниженню сегетальної рослинності в посівах ячменю 

ярого. Так, за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозмінної 

площі та проведення різноглибинної оранки кількість бур’янів становила 26,5 

шт./м2, тоді як за комбінованого обробітку – 83,5 шт./м2.  

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція) рясність бур'янів проведення 

різноглибинної оранки становила 23,4 шт./м2, комбінованого обробітку – 46,7 

шт./м2.  

Внесення підвищеної дози азотних добрив на фоні заорювання побічної 

продукції (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція) та проведення різноглибинної 

оранки обумовило розповсюдження бур’янів в кількості 54,1 шт./м2, 

комбінованого обробітку – 151,5 шт./м2.  

Отже, застосування органо-мінеральних систем удобрення сприяло 

зниженню схожості насіння бур'янів та підвищувало конкурентоздатність 

ячменю ярого за елементи живлення. Мінеральні солі, які є в ґрунтовому 

розчині внаслідок застосування добрив знижували проростання насіння 

бур'янів у посівах сільськогосподарських культур порівняно з неудобреним 

варіантом, де потенційна рясність бур'янів була вищою.  

В посівах ячменю ярого однодольні бур'яни були представлені мишієм 

сизим / Yellow foxtail / (Setaria glauca L.), де на контролі без добрив за 

різноглибинної оранки нараховували 30,7 шт./м2, що перевищувало 

комбінований обробіток на 14,7 шт./м2. За застосування органо-мінеральних 

систем удобрення у сівозміні кількості бур’яну знижувалась. За внесення 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 та проведення різноглибинної оранки кількість 

мишію сизого / Yellow foxtail / (Setaria glauca L.) становила 4,4 шт./м2, що 

було на рівні з комбінованим обробітком ґрунту.  

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція) рясність мишію сизого / Yellow foxtail / 

(Setaria glauca L.) становила 2,1 шт./м2, що було меншим порівняно з 
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комбінованим обробітком ґрунту на 3,6 шт./м2. За внесення N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція спостерігали кількість бур’яну 6,1 шт./м2, тоді як за 

комбінованого обробітку – 4,9 шт./м2. 

Дводольні бур'яни у посівах ярого ячменю були представлені 

зимуючими, ранніми та пізніми ярими видами, а також багаторічними 

коренепаростковими бур'янами. Зимуючі бур'яни були представлені 

талабаном польовим / Field penny-cress / (Thlaspi arvense L.) та мальвою 

лісовою / Wild mallow / (Malva sylvestris L.), проте їх розповсюдження було 

поодиноке і не залежало від системи удобрення та обробітку ґрунту та не 

перевищувало економічний поріг шкодочинності. 

Найбільшого розповсюдження серед ранніх ярих бур'янів набули 

лобода біла / Fat-hen / (Chenopodium album L.) та гірчак березковидний / Dull-

seed corn-bind / (Polygonum convolvulus L.). На контролі без добрив за 

проведення різноглибинної оранки виявлено лободи білої / Fat-hen / 

(Chenopodium album L.) – 1,9 шт./м2, тоді як за комбінованого обробітку її не 

спостерігалось. За застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни і проведення різноглибинної оранки нараховували бур’яну 1,9 

шт./м2, комбінованого обробітку – 3,2 шт./м2. За широкої біологізації системи 

(6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція) та проведення 

різноглибинної оранки рясність бур’яну – 1,3 шт./м2, що було на рівні 

комбінованого обробітку. За внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 

фоні комбінованого обробітку кількість лободи білої / Fat-hen / (Chenopodium 

album L.) становила 14,7 шт./м2, що перевищило різноглибинну оранку – на 

4,5 шт./м2. 

Гірчак березковидний / Dull-seed corn-bind / (Polygonum convolvulus L.) 

мав рівномірне розповсюдження як за комбінованого обробітку, так і за 

оранки, де його кількість не залежала від системи удобрення та не 

перевищувала 1,7 та 1,9 шт./м2, відповідно. 

Найбільшого розповсюдження у посівах ярого ячменю на час початку 

кущення набули пізні ярі бур'яни: амброзія полнолиста / Common ragweed / 
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(Ambrosia artemisiifolia L.), паслін чорний / Black (-berry) nightshade / 

(Solanum nigrum L.) та щириця звичайна / Common amaranth / (Amaranthus 

retroflexus L.). В посівах ячменю ярого спостерігали значне поширення 

амброзії полинолистої / Common ragweed / (Ambrosia artemisiifolia L.), що 

пов’язано з кліматичними змінами – підвищенням температури і зниженням 

кількості атмосферних опадів. Попередні моніторингові спостереження 

показали, що її раніше не спостерігали в посівах  зернових і технічних 

культур. На контролі без добрив за проведення різноглибинної оранки 

нараховували амброзії полинолистої 33,9 шт./м2, комбінованого обробітку – 

213,3 шт./м2. За застосування добрив чисельність амброзії полинолистої / 

Common ragweed / (Ambrosia artemisiifolia L.) помітно зменшувалась. Так, за 

внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни та проведення 

комбінованого обробітку ґрунту її рясність становила 27,6 шт./м2, що 

перевищило різноглибинну оранку на 17,3 шт./м2. За широкої біологізації 

системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція) її 

кількість за різноглибинної оранки та комбінованому обробітку ґрунту 

знизилось – відповідно до 6,7 і 5,3 шт./м2. За внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція на 1 га сівозміни та проведення комбінованого обробітку ґрунту 

нараховували амброзії полинолистої / Common ragweed / (Ambrosia 

artemisiifolia L.) – 15,1 шт./м2, різноглибинної оранки – 12,4 шт./м2.  

У фазу кущення ячменю ярого паслін чорний / Black (-berry) nightshade 

/ (Solanum nigrum L.) набув найбільшого розповсюдження за комбінованого 

обробітку, де його рясність на контролі без добрив становила 70,3 шт./м2, що 

перевищило різноглибинну оранку на 21,0 шт./м2. За внесення 6,25 т/га гною 

+ N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни його кількість за комбінованого обробітку 

ґрунту зменшилась до 38,7 шт./м2, що було більшим від різноглибинної 

оранки на 36,4 шт./м2. Найменшу кількість пасльону чорного / Black (-berry) 

nightshade / (Solanum nigrum L.) спостерігали за внесення 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція: за проведення комбінованого обробітку –

9,3 шт./м2, різноглибинної оранки – 4,0 шт./м2. За застосування N46,2P33,7K33,7 
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+ побічна продукція на 1 га сівозміни на фоні комбінованого обробітку 

нараховували 14,7 шт./м2, що було на 3,5 шт./м2 більше, ніж за 

різноглибинної оранки. 

Кількість щириці звичайної / Common amaranth / (Amaranthus 

retroflexus L.) на контролі без добрив на фоні комбінованого обробітку ґрунту 

становила 10,7 шт./м2, різноглибинної оранки – 8,4 шт./м2. За внесення 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни та проведення комбінованого 

обробітку ґрунту нараховували 4,0 шт./м2, що знаходилось на одному рівні з 

різноглибинною оранкою. Широка біологізація системи удобрення (6,25 т/га 

гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція) та проведення комбінованого 

обробітку ґрунту сприяли розповсюдженню щириці звичайної / Common 

amaranth / (Amaranthus retroflexus L.) до 20,4 шт./м2, тоді як за різноглибинної 

оранки – 7,6 шт./м2. За внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га 

сівозміни на фоні комбінованого обробітку ґрунту спостерігали збільшення її 

рясності до 96,9 шт./м2, що перевищувало різноглибинну оранку на 82,6 

шт./м2. 

В посівах ячменю ярого багаторічні коренепаросткові види 

розповсюдились у вигляді берізки польової / Field bindweed / (Convolvulus 

arvensis L.) та осоту рожевого / Creeping thistle / (Cirsium arvense (l.) Scop.), їх 

кількість була незначною за комбінованого обробітку ґрунту та 

різноглибинної оранки і не перевищила 0,9-1,3 шт./м2 для берізки польової / 

Field bindweed / (Convolvulus arvensis L.) та 0,4 шт./м2 для осоту рожевого / 

Creeping thistle / (Cirsium arvense (l.) Scop.. 

Отже, за використання комбінованого обробітку ґрунту сегетальна 

рослинність зазнала більшого розповсюдження, ніж за проведення 

різноглибинної оранки у сівозміні, натомість застосування органо-

мінеральних систем удобрення знижувало рясність бур’янів за обох способів 

обробітку ґрунту. 

Застосування гербіцидів з діючою речовиною МЦПА істотно знизило 

рясність бур’янів на контролі без добрив та за органо-мінеральних систем 
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удобрення. На період збирання врожаю ячменю ярого забур’яненість посівів 

значно знизилась, що пов’язано з агротехнічними та хімічними заходами. 

Загальна кількість сегетальної рослинності на контролі без добрив за 

комбінованого обробітку ґрунту становила 58,6 шт./м2, різноглибинної 

оранки – 47,5 шт./м2 (табл. 4.5). 

Застосування органо-мінеральних систем удобрення сприяло зниженню 

загальної кількості бур'янів в посівах ячменю ярого на момент збирання. За 

внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни та проведення 

комбінованого обробітку ґрунту нараховували 36,4 шт./м2, за різноглибинної 

оранки – 30,6 шт./м2.  

За широкої біологізації системи удобрення 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція та проведення комбінованого обробітку 

ґрунту рясність бур'янів становила 14,3 шт./м2, різноглибинної оранки – 15,6 

шт./м2. За внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни, їх 

кількість за комбінованого обробітку ґрунту досягала 26,2 шт./м2, 

різноглибинної оранки – 31,6 шт./м2. 

Склад бур'янів був представлений однодольними та дводольними 

видами. Серед однодольних – мишій сизий / Yellow foxtail / (Setaria glauca 

L.), рясність якого на контролі без добрив за комбінованого обробітку ґрунту 

становила 11,6 шт./м2, що перевищило різноглибинну оранку на 8,5 шт./м2. За 

внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни та проведення 

комбінованого обробітку ґрунту нараховували 3,6 шт./м2, тоді як за 

різноглибинної оранки – 5,7 шт./м2. За широкої біологізації системи 

удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція) за обох систем 

обробітку ґрунту кількість бур'яну була на одному рівні – 4,0 шт./м2. За 

внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни, їх кількість за 

комбінованого обробітку ґрунту досягала 4,0 шт./м2, різноглибинної оранки – 

6,7 шт./м2. 
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Таблиця 4.5 

Забур’яненість посівів ячменю ярого у зерно-паропросапній сівозміні 

залежно від удобрення та обробітку ґрунту на період збирання врожаю, 

ВПДСС, 2017-2019 рр., шт./м2 

Бур’яни 

Комбінований 

обробіток 

Різноглибинна  

оранка 

І ІІ IІІ IV І ІІ IІІ IV 

Однодольні, пізні ярі 

Мишій сизий / Yellow foxtail / (Setaria 

glauca L.) 
11,6 3,6 4,0 4,0 3,1 5,7 4,0 6,7 

Дводольні 

Ефемери 

Зірочник середній / Common chickweed / 

(Stellaria media (L.) Vill.) 
– 1,3 – – – – – – 

Ранні ярі 

Гірчак березковидний / Dull-seed corn-

bind / (Polygonum convolvulus L.) 
2,7 2,1 – – 1,9 – 0,8 0,9 

Кукіль звичайний / Common corn-cockle 

/ (Agrostemma githago L.) 
2,1 – – – – – – – 

Лобода біла / Fat-hen / (Chenopodium 

album L.) 
– 2,3 3,1 – 2,3 4,4 – 5,9 

Пізні ярі 

Жабрій звичайний / Bristle-stem hemp-

nettle / (Galeopsis tetrahit L.) 
1,3 7,6 2,3 – 10,3 2,3 3,2 1,3 

Паслін чорний / Black (-berry) nightshade 

/ (Solanum nigrum L.) 
1,3 3,1 – 4,0 7,1 3,1 1,7 4,0 

Амброзія полинолиста / Common 

ragweed / (Ambrosia artemisiifolia L.) 
37,3 12,0 3,6 14,1 17,9 12,9 5,9 12,4 

Курячі очка польові / Scarlet (Common) 

pimpernel / Anagallis arvensis L.) 
2,3 3,6 – 2,1 0,9 0,9 – – 

Щириця звичайна / Common amaranth / 

(Amaranthus retroflexus L.) 
– – – – 4,0 – – – 

Багаторічні коренепаросткові 

Берізка польова / Field bindweed / 

(Convolvulus arvensis L.) 
– 0,8 1,3 2,0 – 1,3 – 0,4 

Однодольних бур'янів 11,6 3,6 4,0 4,0 3,1 5,7 4,0 6,7 

Дводольних бур'янів 47,0 32,8 10,3 22,2 44,4 24,9 11,6 24,9 

Всього бур’янів 58,6 36,4 14,3 26,2 47,5 30,6 15,6 31,6 

НІР05 фактора удобрення 1,51 

НІР05 фактора обробітку 0,87 

НІР05 загальна 2,14 

Примітка: I – контроль (без добрив); II – 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7; III – 6,25 т/га гною 

+ N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція; IV – N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція. 

 

Дводольні бур'яни були поширені у вигляді ефемерів, ранніх та пізніх 

ярих культур та багаторічних коренепаросткових видів. Ефемери в посівах 
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ячменю ярого розповсюдились у вигляді зірочника середнього / Common 

chickweed / (Stellaria media (L.) Vill.), але це були поодинокі рослини, які не 

впливали на вегетацію основної культури. Найбільш розповсюдженими серед 

ранніх ярих бур'янів були гірчак березковидний / Dull-seed corn-bind / 

(Polygonum convolvulus L.) та лобода біла / Fat-hen / (Chenopodium album L.). 

Найбільша кількість гірчаку березковидного / Dull-seed corn-bind / 

(Polygonum convolvulus L.) спостерігали на контролі без добрив: за 

комбінованого обробітку ґрунту нараховували 2,7 шт./м2, різноглибинної 

оранки – 1,9 шт./м2. За внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни за комбінованого обробітку було 2,1 шт./м2, тоді як за оранки його 

не спостерігали. Рясність лободи білої / Fat-hen / (Chenopodium album L.) за 

внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 та комбінованого обробітку ґрунту 

становила 2,3 шт./м2, різноглибинної оранки – 4,4 шт./м2. Найбільша рясність 

бур’яну спостерігали за внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га 

сівозміни на фоні різноглибинної оранки – 5,9 шт./м2, чого не було помічено 

за використання комбінованого обробітку ґрунту. 

Серед пізніх ярих бур'янів на момент збирання врожаю ячменю ярого 

спостерігали жабрій звичайний / Bristle-stem hemp-nettle / (Galeopsis tetrahit 

L.), паслін чорний / Black (-berry) nightshade / (Solanum nigrum L.) та 

найбільше амброзії полинолистої / Common ragweed / (Ambrosia artemisiifolia 

L.). На контролі без добрив за використання різноглибинної оранки рясність 

жабрію звичайного / Bristle-stem hemp-nettle / (Galeopsis tetrahit L.) становила 

10,3 шт./м2, що перевищило комбінований обробіток ґрунту на 9,0 шт./м2. 

Застосування добрив знизило рясність бур'янів, де за внесення 6,25 т/га 

гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни та проведення різноглибинної оранки 

було 2,3 шт./м2 жабрію звичайного / Bristle-stem hemp-nettle / (Galeopsis 

tetrahit L.), тоді як за комбінованого обробітку його рясність зросла до 7,6 

шт./м2. За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція) та проведення комбінованого обробітку 

ґрунту його кількість становила 2,3 шт./м2, що було на рівні з оранкою.  
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На період збирання ячменю ярого на контролі без добрив рясність 

амброзії полинолистої / Common ragweed / (Ambrosia artemisiifolia L.) за 

комбінованого обробітку була в межах 37,3 шт./м2, що перевищило 

різноглибинну оранку на 23,2 шт./м2. Застосування органо-мінеральних 

систем удобрення знизило її розповсюдження як за комбінованого обробітку 

ґрунту, так і за різноглибинної оранки. За внесення 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 кількість амброзії полинолистої / Common ragweed / (Ambrosia 

artemisiifolia L.) за комбінованого обробітку становила 12,0 шт./м2, 

різноглибинної оранки – 12,9 шт./м2. За широкої біологізації системи 

удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція) спостерігали 

зниження кількості амброзії полинолистої / Common ragweed / (Ambrosia 

artemisiifolia L.) за комбінованого обробітку ґрунту до 3,6 шт./м2, 

різноглибинної оранки – до 5,9 шт./м2 за оранки. За внесення N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція на 1 га сівозміни на фоні комбінованого обробітку 

нараховували 14,1 шт./м2, що було на рівні оранки. 

Багаторічні коренепросткові були представлені берізкою польовою / 

Field bindweed / (Convolvulus arvensis L.), яка набула поодинокого 

розповсюдження різноглибинної оранки та комбінованого обробітку ґрунту, 

не залежно від системи удобрення сівозміни і за комбінованого обробітку її 

чисельність не перевищила 0,8-2,0 шт./м2, різноглибинної оранки – 0,4-1,3 

шт./м2. 

Отже, застосування добрив істотно знизило кількість бур'янів в посівах 

ячменю ярого. Застосування комбінованого обробітку ґрунту збільшило 

загальна рясність бур'янів: у період кущення – 317,6 шт./м2, збирання врожаю 

– 58,6, за різноглибинної оранки – відповідно 137,2 та 47,5  шт./м2. 

Найбільшу рясність бур’янів спостерігали за внесення N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція на 1 га сівозміни та проведення комбінованого обробітку 

ґрунту: у період кущення – 151,5 шт./м2, збирання врожаю – 26,1, за 

різноглибинної оранки – відповідно 54,1 та 31,6 шт./м2. 
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Серед видового складу бур'янів в період кущення за комбінованого 

обробітку ґрунту переважали амброзія полинолиста / Common ragweed / 

(Ambrosia artemisiifolia L.) – 27,6 шт./м2, паслін чорний / Black (-berry) 

nightshade / (Solanum nigrum L.) – 38,7 шт./м2, тоді як за оранки спостерігали 

зниження до 10,3 та 2,3 шт./м2.  

Найбільша рясність щириці звичайної / Common amaranth / (Amaranthus 

retroflexus L.) відмічена за внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га 

сівозміни:  за комбінованого обробітку – 96,9 шт./м2, різноглибинної оранки 

– 14,3 шт./м2.  

На період збирання врожаю серед видового складу бур'янів переважала 

амброзія полинолиста / Common ragweed / (Ambrosia artemisiifolia L.), де на 

контролі без добрив за комбінованого обробітку її рясність становила 37,3 

шт./м2, різноглибинної оранки – 17,9 шт./м2, на фоні внесення N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція – відповідно 14,1 і 12,4 шт./м2. 

Серед однодольних бур'янів переважав мишій сизий / Yellow foxtail / 

(Setaria glauca L.), на контролі без добрив за комбінованого обробітку 

нараховували 11,6 шт./м2, різноглибинної оранки – 3,1 шт./м2; на фоні 

внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція – відповідно – 3,6 та 5,7 шт./м2. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. У посівах озимої пшениці на рясність бур’янів залежала від системи 

удобрення за неістотного впливу обробітку гранту. Найбільша рясність 

бур’янів була на контролі без добрив: за комбінованого обробітку – 50,3, 

різноглибинної оранки 46,8 шт./м2. Широка біологізація системи удобрення 

(6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) 

забезпечила найменшу рясність бур’янів в посівах пшениці озимої: за 

комбінованого обробітку ґрунту – 20,8, різноглибинної оранки – 23,7 шт./м2. 

Проведення різноглибинної оранки за біологізації системи удобрення у 

сівозміні істотно збільшило кількість талабану польового, лободи білої та 
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рутки лікарської: їх кількість становила – відповідно 4,7, 4,0 та 6,0 шт./м2, 

тоді як за комбінованого обробітку – 0,7, 1,9 та 2,7 шт./м2. 

2. У посівах буряків цукрових в період змикання листків у рядках у 

плодозмінній сівозміні переважали дводольні ярі бур’яни: на контролі без 

добрив їх частка – 84,1%, за внесення під буряки цукрові 25 т/га гною + 

N90P90K90 – 94,0%, 25 т/га гною + N90P90K90 + солома – 93,0%; зерно-

паропросапній сівозміні – дводольні бур’яни з часткою – відповідно 88,6%, 

88,0% та 100%, відповідно.  

Застосування органо-мінеральних систем удобрення знизило загальну 

кількість сегетальної рослинності за різноглибинної оранки до 

16,7-24,0 шт./м2, комбінованого обробітку ґрунту – до 37,0-49,0 шт./м2. 

Проведення різноглибинної оранки зменшило чисельність бур’янів порівняно 

з комбінованим обробітком: на контролі без добрив – на 13,6 шт./м2, за 

органо-мінеральних систем удобрення – на 20,1-25,4 шт./м2. При цьому 

застосування на добриво побічної продукції незначно посилило розвиток 

сегетальної рослинності порівняно з внесенням гною. 

У зв’язку з кліматичними змінами амброзія полинолиста (Ambrosia 

artemisiifolia) набула значного розповсюдження, адже у попередніх 

моніторингових дослідженнях її не спостерігалось. 

3. У посівах ячменю ярого застосування добрив істотно знизило 

рясність бур'янів. Найвища рясність бур’янів була на контролі без добрив: за 

комбінованого обробітку ґрунту у період кущення – 317,6 шт./м2, збирання 

врожаю – 58,6, за різноглибинної оранки – відповідно 137,2 та 47,5  шт./м2. 

Широка біологізація системи удобрення (6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

побічна продукція на 1 га сівозміни) забезпечила найменшу рясність бур'янів 

в посівах ячменю ярого в період кущення: за різноглибинної оранки – 23,4 

шт./м2, комбінованого обробітку – 46,7 шт./м2.  

Серед видового складу бур'янів в період кущення переважали амброзія 

полинолиста / Common ragweed / (Ambrosia artemisiifolia L.) та паслін чорний 

/ Black (-berry) nightshade / (Solanum nigrum L.): їх кількість на контролі без 
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добрив за комбінованого обробітку ґрунту – 213,3 та 70,3 шт./м2, 

різноглибинної оранки – 33,9 та 49,3 шт./м2. На період збирання врожаю 

домінувала амброзія полинолиста / Common ragweed / (Ambrosia artemisiifolia 

L.), де на контролі без добрив за комбінованого обробітку її рясність 

становила 37,3 шт./м2, різноглибинної оранки – 17,9 шт./м2. 

 

Основні результати розділу висвітлені у праці [81], [82], [84], [140], 

[197]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ, ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА СІВОЗМІНИ НА 

ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  

 

5.1 Продуктивність буряків цукрових 

 

Врожайність буряків цукрових (Beta vulgaris L. var. saccharifera Alef.) 

залежить від рівня родючості ґрунту, ланки сівозміни і системи удобрення. В 

зоні недостатнього зволоження найбільш високі врожаї буряків цукрових 

одержують у ланці з чорним паром і по багаторічних травах, це сприяє 

кращому забезпеченню рослин вологою і мінеральним азотом, що особливо 

важливо за коливань погодних умов у період їх вегетації [128], [141], [165], 

[172]. 

Стабільно високі врожаї можна отримати на фоні застосування органо-

мінеральної системи удобрення. Використання органічних добрив сприяє 

зростанню врожайності сільськогосподарських культур як в поєднанні з 

мінеральними добривами, так і у вигляді лише гною. Альтернативою гною 

може бути заорювання на добриво післяжнивних решток культур сівозміни 

[172]. 

Важливо враховувати, що на врожайність буряків цукрових вагомий 

вплив має ступінь насичення сівозміни цією сільськогосподарською 

культурою. Так, за сучасних умов господарювання, де посіви буряків 

цукрових були витіснені кукурудзою та соняшником, насиченість сівозмін 

буряками цукровими скоротилась з 30% до 10–20% [165]. 

Результати досліджень у короткоротаційних сівозмінах показали, що 

продуктивність буряків цукрових залежала від системи удобрення і ланок 

сівозмін. Так, у плодозмінній сівозміні у ланці з еспарцет + костриця лучна, 

врожайність буряків цукрових за проведення різноглибинної оранки на 

контролі без добрив становила – 22,7 т/га, за застосування 6,5 т/га гною + 

N33,7P33,7K33.7 на 1 га сівозміни з внесенням під буряки цукрові 25 т/га гною + 
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N90P90K90 – 37,5 т/га, що перевищувало контроль без добрив на 14,9 т/га 

(табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Врожайність буряків цукрових залежно від удобрення, обробітку ґрунту 

та сівозміни, ВПДСС, 2016-2019 рр., т/га 

№ 

вар. 
Внесення добрив під буряки цукрові 

Роки 

2016 2017 2018 2019 середнє 

Плодозмінна сівозміна 

9 Без добрив 34,4 16,3 18,0 21,9 22,7 

10 N90P90K90 + 25 т/га гною 44,8 32,7 36,2 36,8 37,6 

11 N90P90K90 + 25 т/га гною + солома 46,3 34,2 37,3 36,6 38,6 

12 N140P90K90 + солома 46,6 35,0 38,0 37,1 39,2 

Зерно-паропросапна сівозміна 

Комбінований обробіток: 30-8-30-20 

39 Без добрив 25,8 20,2 22,0 23,5 22,9 

40 N90P90K90 + 25 т/га гною 45,7 31,8 35,7 37,0 37,6 

41 N90P90K90 + 25 т/га гною + солома 47,4 33,3 36,4 36,9 38,5 

42 N140P90K90 + солома 39,9 32,4 37,2 37,1 36,7 

Різноглибинна оранка: 30-8-30-20 

45 Без добрив 30,7 22,5 23,8 23,6 25,2 

46 N90P90K90 + 25 т/га гною 45,5 34,3 36,7 36,7 38,3 

47 N90P90K90 + 25 т/га гною + солома 46,6 34,5 37,0 37,5 38,9 

48 N140P90K90 + солома 47,2 30,5 37,8 37,6 38,3 

НІР05 для фактору удобрення 2,5 2,1 2,3 2,6 2,4 

НІР05 фактора обробітку 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 

НІР05 для фактору сівозміни 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 

НІР05 загальна 3,1 2,7 2,7 2,9 2,8 

 

За широкої біологізації системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) з внесенням 

безпосередньо під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 + солома – 

38,6 т/га, що було на рівні з вище наведеною системою удобрення. Низька 

ефективність внесення побічної продукції обумовлена недостатньою 

мінералізацією органічних решток, через посилену іммобілізацію азоту 

ґрунтовою мікрофлорою, посушливість клімату обумовлену зменшенням 

кількості атмосферних опадів.  

Ефективним в зазначених умовах визначено заорювання побічної 

продукції на фоні підвищеної дози азотних добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція на 1 га сівозміни) з внесенням під буряки цукрові N140P90K90 + 



 117 

солома пшениці озимої та проведення різноглибинної оранки – врожайність 

становила 39,2 т/га з перевищенням традиційної органо-мінеральної системи 

удобрення (25 т/га гною + N90P90K90) на 1,6 т/га. Застосування підвищеної 

дози азотних добрив прискорювало мінералізацію рослинних решток та 

покращувало азотне живлення рослин, що сприяло підвищенню врожайності. 

У зерно-паропросапній сівозміні врожайність буряків цукрових на фоні 

різноглибинної оранки не поступалась плодозмінній сівозміні. Так, за 

внесення під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 врожайність 

коренеплодів становила 38,9 т/га,  що перевищувало контроль без добрив на 

13,7 т/га. 

За широкої біологізації системи удобрення з внесенням безпосередньо 

під буряки цукрові 25 т/га гною + N90P90K90 + солома врожайність зберігалась 

на рівні традиційної на основі гною органо-мінеральної системи удобрення –  

38,3 т/га. Низька ефективність зазначеної системи удобрення пов’язана з 

недостатньою мінералізацією органічних добрив, що обумовлено впливом 

кліматичного фактору. 

За заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив з внесенням під буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої – 

врожайність коренеплодів становила 38,3 т/га, що перевищувало контроль 

без добрив на 13,1 т/га.  

За проведення комбінованого обробітку грунту у зерно-паропросапній 

сівозміні і застосування органо-мінеральних систем удобренням врожайність 

коренеплодів мала тенденцію до незначного зменшення порівняно з 

різноглибиною оранкою – на 0,4-1,6 т/га. 

Отже, врожайність буряків цукрових практично не залежала від 

сівозміни, системи обробітку грунту і істотно зростала за застосування 

органо-мінеральних систем удобрення. Найвищої врожайності коренеплодів 

досягнуто за заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив з внесенням під буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої: у 

плодозмінній сівозміні – 39,2 т/га, зерно-паропросапній – 38,3 т/га. Зазначена 
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альтернативна система удобрення не поступалось за ефективністю внесенню 

гною (25 т/га гною + N90P90K90). 

За погодних умов 2016 року врожайність буряків цукрових була 

найвища. У цьому році кількість опадів у травні і червні (період змикання 

листків у міжряддях) становила – відповідно 156 і 72 мм, що перевищило 

середньобагаторічний показник на 115 та 18 мм. Температура повітря у ці 

місяці становила 15,1°С та 18,6 °С, тоді як середньобагаторічний показник – 

15,6°С та 18,6 °С. У серпні, в період інтенсивного приросту коренеплодів, 

випало 86 мм опадів за температури 21,2 °С, що було вищим від багаторічних 

показників – відповідно на 34 мм і 1,8 °С і позитивно позначилось на рості і 

розвитку буряків цукрових за рахунок забезпечення рослин поживними 

речовинами і вологою. 

За внесення під буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої в 

обох сівозмінах на фоні різноглибинної оранки отримали найвищу 

врожайність коренеплодів: у плодозмінній сівозміні – 46,6 т/га, зерно-

паропросапній – 47,2 т/га з перевагою до контролю без добрив – відповідно 

12,2 та 16,5 т/га. За традиціної органо-мінеральної системи удобрення (25 т/га 

гною + N90P90K90) врожайність була незначно нижчою – відповідно 44,8 та 

45,5 т/га. Не мала переваг і широка біологізація системи удобрення (25 т/га 

гною + N90P90K90 + солома пшениці озимої) врожайність становила 

відповідно 46,3 та 46,6 т/га. 

Слід зазначити, що внесення у зерно-паропросапній сівозміні під 

буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої на фоні комбіноваго 

обробітку грунту супроводжувалось істотним зниженням врожайності 

коренеплодів порівняно з різноглибинною оранкою – на 7,3 т/га за 

абсолотного показника 39,9 т/га. За систем удобрення з внесенням гною 

(25 т/га гною + N90P90K90 та 25 т/га гною + N90P90K90 + солома) врожайність 

була співстваною за обох способів обробітку грунту у зерно-паропросапній 

сівозміні. 
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Отже, у 2016 році зі сприятливим зволоженням та проведенням 

різноглибинної оранки врожайність була найвищою за внесення N140P90K90 + 

солома пшениці озимої і водночас співставною у плодозмінній та зерно-

паропросапній сівозмінах. Натомість, поведення комбіноваго обробітку 

грунту на фоні зазначеної системи удобрення істотно зменшило врожайність 

коренеплодів. 

Найменш сприятливим визначено 2017 рік, коли кількість опадів за 

вегетаційний період становила 170 мм зі зменшенням до середнього 

багаторічного показника на 87 мм, що негативно вплинуло на хід ростових 

процесів. Так, у травні та червні випало лише 26 і 21 мм, за температури 

повітря 15,0°С та 20,2 °С, тоді як за середьобагаторічна кількість опадів 

становила – 41 і 54 мм опадів, а температура повітря – 15,6°С та 18,6 °С. 

Дефіцит атмосферних опадів спостерігався також у липні та серпні, де 

кількість атмосферних опадів була меншою від середньобагаторічних 

показників на 12 та 17 мм за абсолютних показників 60 і 31 мм. Температура 

повітря у зазначені місяці становила 20,1 °С та 23,4 °С і перевищила 

середньобагаторічні показники на 1,2 °С і 4,3 °С. Такі погодні умови у цей 

період сповільнили ростові процеси у буряків цукрових.  

Врожайність коренеплодів у плодозмінній сівозміні за різноглибинної 

оранки на фоні N140P90K90 + солома становила 35,0 т/га, 25 т/га гною + 

N90P90K90 + солома – 34,2 т/га, 25 т/га гною + N90P90K90 – 32,7 т/га, що 

перевищило контроль без добрив – відповідно на 18,7, 17,9 та 16,4 т/га.  

У зерно-паропросапній сівозміні за внесення 25 т/га гною + N90P90K90 

на фоні різноглибинної оранки врожайність коренеплодів становила 34,3 т/га, 

що не поступалось плодозмінній сівозміні. В той же час, за внесення 

N140P90K90 + солома врожайність поступалась плодозмінній сівозміні на 

4,5 т/га. 

Комбінований обробіток за несприятливих погодних умов року мав 

перевагу над різноглибинною оранкою лише за внесення N140P90K90 + солома, 
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де врожайність коренеплодів становила 30,5 т/га, що перевищувало оранку на 

2,1 т/га. 

Роки 2018 та 2019 були незначно посушливими за наближеної до 

середнього багаторічного показника кількістю опадів. За внесення добрив 

врожайність буряків цукрових становила 36-38 т/га зі зростанням до 

контролю без добрив на 13-15 т/га. Застосування органо-мінеральних систем 

удобрення за своєю ефективністю відрізнялось незначно. 

Отже, в умовах недостатньої забезпеченості вологою плодозмінна 

сівозміна сприяла одержанню стабільних врожаїв за рахунок кращої 

мікробіологічної активності грунту у ланці сівозміни з еспарцетом + 

кострицею лучною. 

Цукристість коренеплодів буряків цукрових значною мірою залежала 

від системи удобрення, ланки сівозміни і погодних умов. Так, у плодозмінній 

сівозміні за різноглибинної оранки і внесення під буряки цукрові 25 т/га 

гною + N90P90K90 цукристість коренеплодів становила 17,4%, за внесення 25 

т/га гною + N90P90K90 + солома – 17,3%, N140P90K90 + солома – 17,6%, що 

перевищило контроль без добрив – відповідно на 0,4%, 0,3% та 0,5%. Вихід 

цукру за зазначених систем удобрення становив – відповідно 6,56, 6,66 та 

6,87 т/га, що перевищило контроль без добрив – на 2,69, 2,79 та 3,00 т/га 

(табл. 5.2). 

У зерно-паропросапній сівозміні за різноглибинної оранки на контролі 

без добрив цукристість коренеплодів становила 16,9%, що було на рівні з 

плодозмінною сівозміною, це дало можливість одержати 4,25 т/га цукру. За 

застосування 25 т/га гною + N90P90K90 цукристість коренеплодів підвищилась, 

порівняно з контролем без добрив на 0,5%, а збір цукру – на 2,36 т/га за 

абсолютних показників – відповідно 17,2% та 6,62 т/га. За внесення 

N140P90K90 + солома цукристість знизилась порівняно з контролем без добрив 

та порівняно з внесенням 25 т/га гною + N90P90K90 + солома – на 0,4 %, збір 

цукру – на 0,31 т/га за абсолютних показників збору цукру в удобрених 

варіантах – відповідно 6,31 та 6,58 т/га. За альтернативної системи удобрення 
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(N140P90K90 + солома) цукристість коренеплодів у зерно-паропросапній 

сівозміні була меншою порівняно з плодозмінню – на 1,1 %, збір цукру – на 

0,56 т/га.  

Таблиця 5.2 

Цукристість коренеплодів та збір цукру залежно від удобрення, 

обробітку ґрунту та сівозміни, ВПДСС, 2016-2019 рр. 

Внесення добрив 

під буряки 

цукрові 

Цукристість, % Збір цукру, т/га 

2016 2017 2018 2019 середнє 2016 2017 2018 2019 середнє 

Плодозмінна сівозміна 

Без добрив 16,8 16,7 16,1 18,6 17,1 5,79 2,72 2,89 4,07 3,87 

N90P90K90 + 25 т/га 

гною 
17,4 17,1 17,1 18,1 17,4 7,79 5,59 6,19 6,65 6,56 

N90P90K90 + 25 т/га 

гною + солома 
17,0 16,7 17,7 18,0 17,3 7,87 5,71 6,45 6,60 6,66 

N140P90K90 + 

солома 
17,0 17,4 17,8 18,1 17,6 7,92 6,09 6,74 6,73 6,87 

Зерно-паропросапна сівозміна 

Комбінований обробіток: 30-8-30-20 

Без добрив 16,6 15,1 17,0 15,3 16,0 4,27 3,05 3,74 3,60 3,67 

N90P90K90 + 25 т/га 

гною 
18,7 17,0 17,1 15,6 17,1 8,52 5,01 6,10 5,78 6,35 

N90P90K90 + 25 т/га 

гною + солома 
17,0 17,4 17,0 16,7 17,0 8,06 5,79 6,17 6,15 6,54 

N140P90K90 + 

солома 
17,0 16,1 17,4 17,2 16,9 6,78 5,22 6,45 6,39 6,21 

Різноглибинна оранка: 30-8-30-20 

Без добрив 17,2 15,3 17,3 17,9 16,9 5,26 3,44 4,10 4,22 4,26 

N90P90K90 + 25 т/га 

гною 
17,5 15,8 17,7 18,0 17,2 7,96 5,42 6,48 6,61 6,62 

N90P90K90 + 25 т/га 

гною + солома 
17,3 16,3 17,5 16,5 16,9 8,04 5,62 6,48 6,20 6,59 

N140P90K90 + 

солома 
16,6 16,4 17,6 15,4 16,5 7,82 5,00 6,63 5,79 6,31 

НІР05 удобрення 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 - - - - - 

НІР05 обробіток 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 - - - - - 

НІР05 сівозміна 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 - - - - - 

НІР05 загальна 0,9 1,0 0,7 1,0 0,9 - - - - - 

 

У зерно-паропросапній сівозміні за проведення різноглибинної оранки 

цукристість коренеплодів істотно зменшувалась на контролі без добрив та за 

органо-мінеральних систем удобрення порівняно з плодозмінною 

сівозміною. Так, за внесення у зерно-паропросапній сівозміні під буряки 
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цуукрові N140P90K90 + солома цукристість коренеплодів становила 16,5 %, 

вихід цукру – 6,31 т/га, внесення 25 т/га гною + N90P90K90 + солома – 

відповідно 16,9% та 6,59 т/га, 25 т/га гною + N90P90K90 – 17,2% та 6,62 т/га. 

Порівняно з плодозмінною сівозміною цукристість коренеплодів в удобрених 

варіантах була нижчою – відповідно на 1,1%, 0,4% та 0,2%. Така перевага 

плодозмінної пояснюється більшою кількістю легкодоступних мінеральних 

сполук, які утворюються в умовах більш активної мікрофлори ґрунту у ланці 

з еспарцетом + костриця лучна. 

За проведення комбінованого обробітку грунту у зерно-паропросапній 

сівозміні цукристість коренеплодів варіювала в окремих варіантах, але в 

цілому була на рівні з проведенням різноглибинної оранки.  

Результати дисперсійного аналізу свідчать, що внесення мінеральних 

добрив та погодні умови найістотніше впливали на продуктивність буряків 

цукрових, тоді як вплив сівозмін і обробітку грунту був значно менший: 

частка впливу фактору мінеральних добрив становила 37%, фактору 

погодних умов – 32%, сівозмін – 12%, обробітку грунту – 8% (рис. 5.1). 

37%

8%
12%

32%

3% 4% 2% 2%

А: Добрива Б: Обробіток грунту

В: Сівозміна Г: Погодні умови

А*Б А*В

Б*В Інші фактори

 

Рис. 5.1 Частка впливу факторів на біологічний збір цукру, ВПДСС, 

2016-2019 рр. 
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За роки проведення досліджень показник цукристості коренеплодів 

варіював незначно. У 2016-2017 рр. він був незначно меншим (15,3-17,5%), 

дещо вищим у 2018 році (16,1-17,7%) і найвищих значень цукристості 

досягнуто у 2019 році (15,3-18,6%). Вирощування буряків цукрових в умовах 

плодозмінної сівозміни істотно підвищило цукристіть коренеплодів 

порівняно із зерно-паропросапною сівозміною. Вплив удобрення і обробітку 

грунту на цукристість коренеплодів був незначним. 

Отже, в умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому врожайність буряків цукрових залежала переважно від 

застосування добрив, тоді як струкрура сівозмін та способи обробітку грунту 

не мали істотного впливу. Найвищої врожайності коренеплодів досягнуто за 

заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних добрив з 

внесенням під буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої: у 

плодозмінній сівозміні – 39,2 т/га, зерно-паропросапній – 38,3 т/га з 

перевагою до контролю без добрив – відповідно на 16,5 та 13,1 т/га. 

Зазначена альтернативна система удобрення не поступалось за ефективністю 

внесенню гною (25 т/га гною + N90P90K90). В умовах сприятливого за 

зволоженням року (2016 р.) поведення комбіноваго обробітку грунту на фоні 

зазначеної системи удобрення істотно зменшило врожайність коренеплодів 

порівняно з оранкою. 

В умовах плодозмінної сівозміни цукристість коренеплодів була 

вищою порівняно із зерно-паропросапною сівозміною на 0,2-1,1%. Найвищої 

цукристості коренеплодів і збору цукру досягнуто за внесення  N140P90K90 + 

солома пшениці озимої у плодозмінній сівозміні – відповідно 17,6% та 6,87 

т/га з перевагою до контролю без добрив – на 0,5% та 2,0 т/га. 

 

5.2 Врожайність зерна пшениці озимої 

 

Система ведення сівозмін і удобрення сільськогосподарських культур 

мають вагомий вплив на забезпечення ґрунту елементами живлення і 
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продуктивність сільськогосподарських культур, що особливо важливо в 

одержані гарантованих і стабільних врожаїв [80], [189]. 

Ефективність застосування добрив у сівозміні залежить від прямої дії 

добрив та їхньої післядії. Без врахування цих залежностей дуже складно 

визначити  потребу сільськогосподарських культур в елементах живлення 

для отримання запланованого врожаю та встановити рентабельність 

застосування добрив. Саме тому під час визначення ефективності системи 

удобрення потрібно враховувати не лише їхню пряму дію, а також і післядію 

[37], [151], [178], [185]. 

На врожайність пшениці озимої значно впливають розміщення пшениці 

озимої у сівозмінах, ланки сівозмін і система удобрення, а також сортові 

особливості культури. Значною мірою це залежить від попередника. 

Дослідженнями встановлено, що найкращими попередниками під озимі 

зернові в Україні є багаторічні бобові трави на один укіс, горох, вико-вівсяні 

суміші, чисті пари (зона недостатнього зволоження) [132], [149], [151]. 

Система обробітку ґрунту в ланках сівозмін має значний вплив на 

врожайність пшениці озимої. Дослідженнями встановлено, що вирощування 

пшениці озимої за різних видів пару та способів обробітку ґрунту виявились 

рівноцінними. Водночас запровадження раннього пару після стерньового 

попередника (ячмінь ярий) та після кукурудзи з залученням у кругообіг усієї 

побічної продукції вирощуваних культур спричиняє часткову іммобілізацію 

азотних сполук ґрунту під озиминою у весняний період, простежується 

тенденція до зниження урожайності зерна на 2,70–3,80 і 0,10–0,15%. В 

цілому при вирощуванні пшениці озимої потрібно враховувати ланки 

сівозмін, систему удобрення і обробіток ґрунту [101]. 

Результати досліджень показали, що в умовах недостатнього 

зволоження на чорноземі типовому слабкосолонцюватому врожайність 

пшениці озимої залежала від ланок сівозмін, системи удобрення і обробітку 

ґрунту. В середньому за 2015-2018 роки у плодозмінній короткоротаційній 

сівозміні у ланці еспарцет-костриця лучна врожайність пшениці озимої на 
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контролі без добрив становила 3,85 т/га, у зерно-паропросапній сівозміні у 

ланці з чорним паром – 4,15 т/га, що було більшим порівняно з плодозмінною 

сівозміною на 0,32 т/га. Така різниця обумовлена кращою 

вологозабезпеченістю ґрунту (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Врожайність зерна пшениці озимої залежно від удобрення, обробітку 

грунту та сівозміни, ВПДСС, 2015-2018 рр., т/га 

№ 

вар. 

Внесення добрив під пшеницю озиму Роки 

2015 2016 2017 2018 середнє 

Плодозмінна сівозміна 

9 Без добрив 4,26 5,06 2,50 3,59 3,85 

10 N45P45K45 (+ післядія 6,25 т/га гною) 4,35 5,85 3,91 4,78 4,72 

11 N45P45K45 (+ післядія 6,25 т/га гною та 

післяжнивних решток) 

4,35 5,84 3,00 4,91 4,53 

12 N45P45K45 (+ післядія післяжнивних решток) 5,10 5,50 4,51 4,92 5,01 

Зерно-паропросапна сівозміна 

Комбінований обробіток: 30-8-30-20 

39 Без добрив 4,46 4,94 2,93 3,06 3,85 

40 N45P45K45 (+ післядія 6,25 т/га гною) 7,79 5,50 4,18 4,31 5,45 

41 N45P45K45 (+ післядія 6,25 т/га гною та 

післяжнивних решток) 

5,78 5,33 4,41 4,06 4,90 

42 N45P45K45 (+ післядія післяжнивних решток) 6,60 5,44 4,04 4,68 5,19 

Різноглибинна оранка: 30-8-30-20 

45 Без добрив 5,56 4,80 2,76 3,56 4,17 

46 N45P45K45 (+ післядія 6,25 т/га гною) 5,50 5,52 4,14 4,52 4,92 

47 N45P45K45 (+ післядія 6,25 т/га гною та 

післяжнивних решток) 

5,30 5,00 3,77 4,20 4,57 

48 N45P45K45 (+ післядія післяжнивних решток) 5,70 6,12 3,92 4,84 5,15 

НІР05 фактор удобрення 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 

НІР05 фактор обробітку 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 

НІР05 фактор сівозміни 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 

НІР05 загальна 0,7 0,6 0,4 0,7 0,6 

 

За проведення різноглибинної оранки і застосування у плодозмінній 

сівозміні під пшеницю озиму N45P45K45 на тлі післядії 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 внесених на 1 га сівозмінної площі забезпечило врожайність 

зерна 4,72 т/га, що було більше, ніж на контролі без добрив на 0,87 т/га, але 

поступалось аналогічному варіанту зерно-паропросапної сівозміни на 0,20 

т/га. На тлі післядії 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція 

внесених на 1 га сівозмінної площі з становила 4,53 т/га з перевищенням 
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контролю без добрив на 0,68 т/га та була на рівні із зерно-паропросапною 

сівозміною. На тлі післядії N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція внесення під 

пшеницю озиму N45P45K45 забезпечило врожайність зерна у плодозмінній 

сівозміні становила 5,01 т/га з перевагою до контролю без добрив на 1,16 т/га 

зерна, але поступаласаь аналогічному варіанту зерно-паропросапної 

сівозміни. 

На фоні різноглибинної оранки найвищу врожайність зерна отримали у 

зерно-паропросапній сівозміні на тлі післядії альтернативної системи 

удобрення (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни) з внесенням 

під пшеницю озиму N45P45K45 – 5,15 т/га з перевагою до аналогічного 

варіанту плодозмінної сівозміни на 0,14 т/га. 

Врожайність пшениці озимої у зерно-паропросапній сівозміні 

підвищувалась за проведення комбінованого основного обробітку порівняно 

з різноглибинною оранкою. На тлі післядії 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

внесених на 1 га сівозмінної площі з внесенням під пшеницю озиму N45P45K45 

врожайність зерна становила 5,45 т/га, що було більшим, ніж за 

різноглибинної оранки на 0,53 т/га, ніж на контролі без добрив – на 1,60 т/га.  

На тлі широкої біологізації системи удобрення за післядії 6,25 т/га 

гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція внесених на 1 га сівозмінної площі з 

внесенням під пшеницю озиму N45P45K45 врожайність зерна становила 4,90 

т/га з перевищенням різноглибинної оранки на 0,38 т/га, контролю без 

добрив – на 1,05 т/га.  

На тлі післядії альтернативної органо-мінеральної системи удобрення 

(N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція) з внесенням під пшеницю озиму N45P45K45 

врожайність зерна становила 5,19 т/га, що було на рівні з різноглибинною 

оранки – перевищення на 0,04 т/га та перевило контроль без добрив – на 1,34 

т/га. 

Найпродуктивнішим вижначено варіант, коли пшеницю озиму 

вирощували у зерно-паропросапній сівозміні з проведенняи різноглибинного 

обробітку грунту та внесення під пшеницю N45P45K45 на тлі післядії 
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традиційної органо-мінеральної системи удобрення (6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7) – 5,45 т/га з перевагою до контролю без добрив – на 1,60 т/га. 

Результати дисперсійного аналізу свідчать, що внесення мінеральних 

добрив та погодні умови найістотніше впливали на врожайність зерна 

пшениці озимої, тоді як вплив сівозмін і обробітку грунту був значно 

менший: частка впливу фактору мінеральних добрив становила 30%, фактору 

погодних умов – 35%, сівозмін – 13%, обробітку грунту – 11% (рис. 5.2). 

30%

11%

13%

35%

3% 3% 2% 3%

А: Добрива Б: Обробіток грунту

В: Сівозміна Г: Погодні умови

А*Б А*В

Б*В Інші фактори
 

Рис. 5.2 Частка впливу факторів на врожайність пшениці озимої, 

ВПДСС, 2015-2018 рр. 

 

Найвищу врожайність зерна пшениці озимої отримали у 2016 році. 

Погодні умови в цьому році складалися найбільш сприятливими за режимом 

зволоження. За вегетаційний період 2016 року випало опадів у квітні – 51 мм, 

травні – 156 мм, червні – 72 мм, що перевищувало середній багаторічний 

показник – відповідно на 13, 115 та 18 мм. Середньомісячна температура 

складала у квітні 12,7 °С, травні – 15,1 °С, травні – 15,1 °С, що перевищило 

середні багаторічні дані у квітні – на 2,3 °С, червні – на 1,4 °С, у травні вони 

були на рівні середньобагаторічних показників. 
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Підвищення середньомісячних температур на фоні надмірної кількості 

опадів забезпечили найвищу врожайність пшениці озимої у зерно-

паропросапній сівозміні за проведення різноглибинної оранки і внесення 

N45P45K45 на тлі післядії N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни – 

6,12 т/га з перевагою до контролю без добрив – на 1,32 т/га. 

Ефективним визначено вирощування пшениці озимої у плодозмінній 

сівозміні за проведення різноглибинної оранки і внесення N45P45K45 на тлі 

післядії традиційної органо-мінеральної системи удобрення. За післядії 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 врожайність зерна становила – 5,85 т/га, післядії 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція – 5,84 з перевагою до 

контролю без добрив – на 0,79 та 0,78 т/га. 

Найнижчу врожайність зерна пшениці озимої отримали за 

несприятливих умов 2017 року, які були пов’язані із сильною, затяжною 

посухою, коли у квітні випало опадів – 12 мм, травні – 26 мм, червні – 21 мм, 

що поступалось середньому багаторічному показнику – відповідно на 25, 15, 

33 мм. Середньомісячна температура у квітні становила 10,3 °С, травні – 

15,0 °С, червні – 20,2 °С, що було вищим від середнього багаторічного 

показника у квітні – на 1,4 °С, червні – на 1,6 °С, а у травні було на рівні. 

У плодозмінній сівозміні на контролі без добрив за проведення 

різноглибинної оранки врожайність зерна становила 2,50 т/га, що 

поступалась зерно-паропросапній на 0,26 т/га. Найвищу врожайність 

пшениці озимої у плодозмінній сівозміні отримали за внесення N45P45K45 на 

тлі післядії N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозміни – 4,51 т/га з 

перевагою до контролю без добрив – на 2,01 т/га. Післядія альтернативної 

системи удобрення у плодозмінній сівозміні забезпечила на 0,59 т/га вищу 

врожайність зерна порівняно з аналогічною системою удобрення зерно-

паропросапної сівозміни, де врожайність стаеновила 3,92 т/га. 

Високу врожайність зерна пшениці озимої в умовах посушливого 2017 

року отримали у зерно-паропросапній сівозміні за комбінованого обробітку 

грунту і внесення N45P45K45 на тлі післядії 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 
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побічна продукція на 1 га сівозміни – 4,41 т/га з перевагою до контролю без 

добрив – на 1,48 т/га, до різноглибинної оранки – на 0,64. 

В умовах посушливого вегетаційного періоду найефективнішим є 

вирощування пшениці озимої у плодозмінній сівозміні за проведення 

різноглибинної оранки і внесення N45P45K45 на тлі післядії N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція на 1 га сівозміни – 4,51 т/га. 

Рік 2018 відзначався врожайністю зерна на контролі без добрив 3,06-

3,59 т/га, за органо-мінеральних систем удобрення сівозмін – 4,06-4,92. 

Найбільший вплив на врожайність зерна мало внесення у сівозміні 

органічних і мінеральних добрив, незначному підвищенню врожайності 

сприяло проведення різноглибинної оранки у зерно-паропросапній сівозміні, 

тоді як фактор плодозмінної сівозміни не мав істотного позитивного впливу 

на показник врожайності зерна. 

Отже, в середньому за 2015-2018 роки найпродуктивнішим вижначено 

варіант, коли пшеницю озиму вирощували у зерно-паропросапній сівозміні з 

проведенням різноглибинного обробітку грунту та внесення під пшеницю 

N45P45K45 на тлі післядії традиційної органо-мінеральної системи удобрення 

(6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7) – 5,45 т/га з перевагою до контролю без 

добрив – на 1,60 т/га.  

У рік надмірного забезпечення вологю (2016 р.) найвищу врожайність 

пшениці озимої отримали у зерно-паропросапній сівозміні за проведення 

різноглибинної оранки і внесення N45P45K45 на тлі післядії N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція на 1 га сівозміни – відповідно 6,12 т/га з перевагою до 

контролю без добрив – на 1,32 та  т/га. У найбільш посушливому 2017 році 

найвищу врожайність пшениці озимої отримали за аналогічної системи 

удобрення і обробітку грунту у плодозмінній сівозміні – 4,51 т/га з перевагою 

до контролю без добрив – на 2,01 т/га.  
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5.3 Врожайність ячменю ярого 

 

Ячмінь ярий (Hordeum vulgare L.) у сівозмінах вирощують переважно 

після просапних культур: буряків цукрових, кукурудзи на зерно та 

соняшнику. Він здатен ефективно використовувати елементи живлення, які 

вносять під попередник, особливо це стосується органічних добрив, післядія 

яких може проявлятися до 3 років [51], [122], [166], [170]. 

Результати досліджень показали, що вирощування ячменю ярого у 

короткоротаційних сівозмінах за післядії добрив внесених під попередник 

буряки цукрові створювало сприятливі умови для росту і розвитку цієї 

культури (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Врожайність ячменю ярого залежно від удобрення, обробітку ґрунту та 

сівозміни, ВПДСС, 2017-2019 рр., т/га 

№ 

вар. 
Внесено добрив на 1 га сівозміни 

Роки 

2017 2018 2019 середнє 

Плодозмінна сівозміна 

9 Без добрив 2,70 3,45 3,46 3,20 

10 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 3,40 3,99 4,29 3,89 

11 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція 3,34 4,38 4,40 4,04 

12 N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція 3,38 4,22 4,40 4,00 

Зерно-паропросапна сівозміна 

Комбінований обробіток: 30-8-30-20 

39 Без добрив 3,41 3,11 3,19 3,24 

40 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 4,18 3,99 4,23 4,13 

41 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція 4,12 3,89 4,28 4,10 

42 N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція 4,50 4,34 4,25 4,36 

Різноглибинна оранка: 30-8-30-20 

45 Без добрив 3,47 3,44 3,41 3,44 

46 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 4,12 4,10 4,23 4,15 

47 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція 4,18 4,07 4,31 4,19 

48 N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція 4,06 4,30 4,35 4,24 

НІР05 фактор удобрення 0,09 0,10 0,10 0,10 

НІР05 фактор обробітку 0,03 0,04 0,03 0,03 

НІР05 фактор сівозміни 0,05 0,06 0,06 0,06 

НІР05 загальна 0,16 0,18 0,18 0,17 

 

В умовах плодозмінної сівозміни проведення різноглибинної оранки і 

внесення під буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої врожайність 
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ячменю ярого у післядії добрив становила 4,00 т/га, за внесення 25 т/га гною 

+ N90P90K90 + солома – 4,04 т/га, 25 т/га гною + N90P90K90 – 3,89 т/га, що 

перевищило контроль без добрив – відповідно на 0,80, 0,84 та 0,69 т/гаЗа 

вирощування ячменю ярого у зерно-паропросапній сівозміні з проведенням 

різноглибинної оранки врожайність ячменю ярого у післядії добрив була 

вищою, ніж у плодозмінній сівозміні. За внесення під буряки цукрові 

N140P90K90 + солома пшениці озимої врожайність ячменю ярого у післядії 

добрив становила 4,24 т/га, за внесення 25 т/га гною + N90P90K90 + солома – 

4,19 т/га, 25 т/га гною + N90P90K90 – 4,15 т/га з перевищенням до плодозмінної 

сівозміни – відповідно на 0,24, 0,15 та 0,26 т/га. 

Найвищу врожайність ячменю ярого за післядії добрив отримали у  

зерно-паропросапній сівозміні за проведення комбінованого обробітку 

грунту і внесення під буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої – 

4,36 т/га з перевищенням контролю без добрив на 1,12 т/га. 

Результати дисперсійного аналізу показали, що післядія мінеральних 

добрив та погодні умови найістотніше впливали на врожайність ячменю 

ярого: частка впливу фактору мінеральних добрив становила 32%, фактору 

погодних умов – 27%, сівозмін – 17%, обробітку грунту – 9% (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3 Частка впливу факторів на врожайність ячменю ярого, ВПДСС, 

2017-2019 рр. 
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Отже, застосування у зерно-паропросапній сівозміні під буряки цукрові 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення з підвищеною дозою 

азоту (N140P90K90 + солома пшениці озимої) та проведення комбінованого 

обробітку забезпечило у післядії обрив найвищу врожайність ячменю ярого з 

первагою до різноглибинної оранки – 0,12 т/га, до різноглибинної оранки у 

плодозмінній сівозміні – 0,36 т/га. 

По роках досліджень найнижчу врожайність ячменю ярого у післядії 

добрив отримали у посушливому 2017 році. Зменшення кількості опадів до 

середнього багаторічного показника у квітні на 25 мм, травні – на 15 мм, 

червні – на 33 мм і перевищення середньомісячної температури у квітні на 

1,4 °С, червні – на 1,6 °С у червні, за багаторічного показника у травні 

негативно позначилось на рості і розвитку рослин ячменю та його 

врожайності. На контролі без добрив врожайність ячменю ярого у 

плодозмінній сівозміні за різноглибинної оранки становила 2,70 т/га, зерно-

паропросапній за оранки – 3,47, різноглибинного обробітку грунту – 3,41 

т/га. 

В умовах посушливого 2017 року найнижча врожайність ячменю ярого 

за післядії органічних і мінеральних добрив була у плодозмінній сівозміні за 

різноглибиної оранки – 3,34-3,40 т/га з перевагою до контролю без добрив – 

на 0,64-0,70 т/га. У зерно-паропросапній сівозміні за проведення 

різноглибинної оранки врожайність ячменю ярого у післядії добрив 

становила 4,06-4,18 т/га з перевагою до контролю без добрив – на 0,59-0,71 

т/га. 

Найвищу врожайність ячменю ярого в умовах посушливого 2017 року 

отримали у зерно-паропросапній сівозміні за різноглибиної оранки та 

внесення під буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої – 4,50 т/га з 

перевагою до контролю без добрив – на 1,09 т/га. 

Отже, найвищу врожайність ячменю ярого за післядії добрив отримали 

у  зерно-паропросапній сівозміні за проведення комбінованого обробітку 

грунту і внесення під буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої – 
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4,36 т/га з перевищенням контролю без добрив на 1,12 т/га, різноглибинної 

оранки – на 0,12 т/га, різноглибинної оранки у плодозмінній сівозміні – на 

0,36 т/га. Зазначена система удобрення забезпечила найвищу врожайність 

ячменю у посушливому 2017 році – 4,50 т/га з перевагою до контролю без 

добрив – на 1,09 т/га. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. В умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому врожайність буряків цукрових залежала переважно від 

застосування добрив, тоді як структура сівозмін та способи обробітку ґрунту 

не мали істотного впливу. Найвищої врожайності буряків цукрових 

досягнуто за заорювання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив з внесенням під буряки цукрові N140P90K90 + солома пшениці озимої: у 

плодозмінній сівозміні – 39,2 т/га, зерно-паропросапній – 38,3 т/га з 

перевагою до контролю без добрив – відповідно на 16,5 та 13,1 т/га. 

Найвищої цукристості коренеплодів і збору цукру досягнуто за внесення  

N140P90K90 + солома пшениці озимої у плодозмінній сівозміні – відповідно 17,6% 

та 6,87 т/га з перевагою до контролю без добрив – на 0,5% та 2,0 т/га. 

Цукристість коренеплодів у плодозмінній сівозміні була вищою порівняно із 

зерно-паропросапною на 0,2-1,1%. 

2. Найвищої врожайності пшениці озимої досягнуто у зерно-

паропросапній сівозміні за проведення різноглибинного обробітку ґрунту на 

тлі післядії 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 з внесенням безпосередньо під 

пшеницю озиму N45P45K45 – 5,45 т/га з перевагою до контролю без добрив – 

на 1,60 т/га. За надмірно вологого 2016 року найвищу врожайність пшениці 

озимої отримали у зерно-паропросапній сівозміні на тлі післядії 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення (N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція на 1 га сівозміни) та проведення різноглибинної оранки – 
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6,12 т/га;  у посушливому 2017 році – за аналогічної системи удобрення і 

комбінованого обробітку ґрунту у плодозмінній сівозміні – 4,51 т/га.  

3. Найвищу врожайність ячменю ярого отримали у  зерно-

паропросапній сівозміні за проведення комбінованого обробітку ґрунту і 

післядії N140P90K90 + солома пшениці озимої внесених під буряки цукрові – 

4,36 т/га з перевищенням контролю без добрив на 1,12 т/га, різноглибинної 

оранки – на 0,12 т/га, різноглибинної оранки у плодозмінній сівозміні – на 

0,36 т/га. Зазначена система удобрення забезпечила найвищу врожайність 

ячменю у посушливому 2017 році – 4,50 т/га. 

 

Основні результати розділу висвітлені у праці [80], [83], [141], [142]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА NО-TILL В 

ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

6.1 Вплив No-till технології на запаси продуктивної вологи у грунті 

 

Застосування No-till технології передбачає створення мульчуючого 

шару на поверхні ґрунту за рахунок пожнивних решток зі збереженням 

непорушності шару ґрунту [76], [122]. 

Результати досліджень показали, що за використання нульової 

технології обробітку в 0-150 см шарі ґрунту на час сходів формувались 

запаси продуктивної вологи під пшеницею озимою – 209 мм, соєю – 254 мм, 

кукурудзою – 226 мм. На кінець періоду вегетації запаси продуктивної 

вологи у в 0-150 см шарі ґрунту зменшувались у 3,5-4 рази і становили в 

посівах пшениці озимої – 55 мм, сої – 86 мм, кукурудзи – 71 мм (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1  

Запаси продуктивної вологи у ґрунті у посівах сільськогосподарських 

культур за застосування No-till технології, ФГ «Дослідне» Семенівського 

району, Полтавської області, 2017-2019 рр. 

Варіант 
Шар ґрунту,  

см 
сівба збирання 

No-till 

Озима пшениця 
0-50 75 20 

0-150 209 55 

соя 
0-50 85 22 

0-150 253 86 

кукурудза 
0-50 77 23 

0-150 225 71 

Оранка 

Озима пшениця 
0-50 55 7 

0-150 171 40 

соя 
0-50 65 6 

0-150 211 68 

кукурудза 
0-50 56 18 

0-150 175 63 
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За традиційного полицевого обробітку ґрунту накопичення вологи у 0-

150 см шарі ґрунту на початок вегетації було істотно меншим, ніж за No-till 

технології. Так, на період сходів  запаси продуктивної вологи у ґрунті під 

пшеницею озимою становили 171 мм, соєю – 212 мм, кукурудзою – 175 мм. 

Запровадження No-till технології підвищило запаси продуктивної вологи в 

чорноземі типовому на початку вегетації порівняно з оранкою на 38-50 мм. 

При цьому No-till технологія істотно підвищила накопичення вологи у 

верхньому 0-50 см шарі. На період сходів за No-till технології запаси вологи 

у верхньому  50 см шарі були вищими порівняно з оранкою на 20-21 мм. На 

кінець періоду вегетації запаси продуктивної вологи у в 0-150 см шарі ґрунту 

за проведення оранки становили в посівах пшениці озимої – 40 мм, сої – 68 

мм, кукурудзи – 63 мм, що було незначно меншим, ніж за No-till технології. 

Витрати вологи для отримання однієї тони зерна пшениці озимої за 

нульового обробітку грунту становили 766 м3/т, що було більшим, ніж за 

оранки на 89 м3/т. Для отримання тони зерна кукурудзи за нульового 

обробітку ґрунту витрати вологи становили 852 м3/т, за оранки – 629 м3/т, що 

було меншим на 223 м3/т. Вирощування сої за нульового обробітку грунту 

супроводжувалось витратами вологи для отримання тони зерна 1862 м3/т, 

тоді як за оранки – 1567 м3/т, що було меншим на 295 м3/т менше (табл. 6.2).  

Таблиця 6.2 

Витрати продуктивної вологи в півтораметровому шарі ґрунту за 

вегетаційний період за застосування No-till технології, ФГ «Дослідне» 

Семенівського району, Полтавської обл., 2017-2019 рр. 

С-г. 

культури 

Обробіток 

ґрунту 

Запаси 

продуктивної 

вологи, м3/га 

Кількість 

опадів, 

м3/га 

Загальні 

витрати 

води, 

м3/га 

Урожайність, 

т/га 

Витрати 

води на 1 

тону 

зерна, м3 І ІІ 

Озима 

пшениця 

No-till 2200 600 1311 2911 3,8 766 

Оранка 1920 390 1381 2911 4,3 677 

Кукурудза 
No-till 2320 560 1647 3407 4,0 852 

Оранка 1920 550 1647 3017 4,8 629 

Соя 
No-till 2800 910 1647 3537 1,9 1862 

Оранка 2550 750 1647 3447 2,2 1567 

І – початок/відновлення вегетації; ІІ – кінець вегетації. 



 137 

Вирощування сільськогосподарських культур за системою 

землеробства No-till, збільшувало акумулювання продуктивної вологи у 

грунті і супроводжувалось збільшенням витрат води на отримання однієї 

тони продукції порівняно з оранкою. 

Отже, запровадження No-till технології збільшує накопичення вологи в 

0-150 см шарі ґрунту на початок вегетації порівняно з полицевим обробітком 

на 38-50 мм і сприяє кращою вологозабезпеченню сільськогосподарських 

культур упродовж вегетації, що є запорукою отримання високих стабільних 

врожаїв в умовах посушливості клімату. 

 

6.2 Агрохімічний стан грунту за No-till технології 

 

Вагомий вплив на вміст гумусу у грунті має система удобрення і його 

обробіток. Результати досліджень показали, що за використання полицевого 

обробітку ґрунту вміст гумусу в шарах 0-10, 10-20 і 20-30 см у посівах сої 

становив 4,54%, 4,35% і 3,73%, за No-till обробітку – 4,60%, 4,26% і 3,87% 

(табл. 6.3). 

Таблиця 6.3  

Вміст гумусу у ґрунті у посівах сільськогосподарських культур залежно 

від системи землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, 

Полтавської обл., 2017-2019 рр., % 

Культура 
Шар ґрунту,  

см 

Система землеробства 

класична No-till 

Соя 

0-10 4,54 4,60 

10-20 4,35 4,26 

20-30 3,73 3,87 

30-60 3,38 3,32 

Озима пшениця 

0-10 4,87 4,79 

10-20 4,65 4,72 

20-30 4,18 4,29 

30-60 3,43 3,57 

Кукурудза на зерно 

0-10 4,31 4,30 

10-20 4,51 3,99 

20-30 3,67 3,50 

30-60 3,24 3,16 

НІР05 0,27 0,30 

Р,% 2,9 2,6 



 138 

У посівах пшениці озимої в шарах 0-10, 10-20 і 20-30 см вміст гумусу 

за оранки становив 4,87%, 4,65% і 4,18%, за No-till обробітку – 4,79%, 4,72% і 

4,29%. В посівах кукурудзи на зерно вміст гумусу в шарах 0-10, 10-20 і 20-30 

см за оранки становив – 4,31%, 4,51% і 3,67%, за No-till обробітку відповідно 

– 4,30%, 3,99% і 3,50%. 

Отже, використання No-till технології порівняно з оранкою забезпечило 

підвищення вмісту гумусу в посівах сої та пшениці озимої в шарі 0-10 см на 

0,06-0,12%, в посівах кукурудзи на зерно підтримувало його вміст на одному 

співставному рівні – 4,30-4,31%.  

Кислотність ґрунтового розчину за використання No-till технології 

порівняно з оранкою незначно зміщувалась в бік нейтральної реакції (7,0-7,2) 

і в середньому по усім культурам не перевищила 7,23 у шарі 0-30 см та у 

шарі ґрунту 30-60 см (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4  

Кислотність грунту системи землеробства, СФГ «Дослідне», 

Семенівський р-н, Полтавської обл., 2017-2018 рр. 

Шар 

ґрунту,  

см 

рН грунту  

Соя Озима пшениця Кукурудза на зерно 

оранка No-till оранка No-till оранка No-till 

0-5 6,98 6,95 6,97 7,07 7,03 7,23 

5-10 6,86 7,03 6,93 7,07 6,85 7,09 

10-20 7,15 7,06 6,90 7,05 6,95 7,17 

20-30 7,07 7,14 6,99 7,09 7,02 7,11 

0-30 7,02 7,05 6,95 7,07 6,96 7,15 

30-60 7,15 6,99 7,14 7,15 7,22 7,14 

 

У посівах сої за No-till технології у шарах 0-5, 5-10, 10-20 і 20-30 см 

рНсол. становив 6,95, 7,03, 7,06 і 7,14, пшениці озимої – 7,07, 7,07, 7,05 і 7,09, 

кукурудзи на зерно – 7,23, 7,09, 7,17 і 7,11. Найменші зміни реакції 

ґрунтового розчину в бік стабілізації спостерігали в посівах сої, що є 

наслідком підвищення вмісту мінерального азоту у ґрунті за рахунок 

симбіотичного накопичення бульбочковими бактеріями. В посівах кукурудзи 
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на зерно стабілізація реакції ґрунтового розчину була найбільш вираженою, 

що може бути наслідком інтенсивного поглинання елементів живлення і, в 

пергу чергу, азоту і зменшення його негативного впливу на показник 

кислотності. 

Отже, застосування No-till технології порівняно з оранкою сприяло 

підлуженню реакції ґрунтового розчину у верхніх шарах чорнозему типового 

і підвищило буферність ґрунту до негативного впливу фізіологічно кислих 

мінеральних добрив. Серед вирощуваних культур найвищі показники 

буферності ґрунту спостерігали у посівах кукурудзи на зерно, найменші – у 

посівах сої, що є наслідком значних обсягів накопичення біологічного азоту в 

посівах бобової культури. 

Застосування полицевого обробітку грунту сприяло більшому 

накопиченню лужногідролізованого та мінерального азоту у ґрунті порівняно 

з No-till технологією. Така закономірність простежувалась у посівах усіх 

сільськогосподарських культур: в агроценозі сої у шарах ґрунту 0-10, 10-20 і 

20-30 см вміст лужногідролізованого азоту склав – 135, 126 і 112 мг/кг, 

пшениці озимої – 149, 140 і 124 мг/кг; кукурудзи на зерно – 140, 136 і 126 

мг/кг ґрунту. За використання No-till обробітку вміст лужногідролізованого 

азоту досягав в шарах ґрунту 0-10, 10-20 і 20-30 см для сої – 126, 104 і 106 

мг/кг, озимої пшениці – 128, 121 і 103 мг/кг, кукурудзи на зерно – 121, 123 і 

115 мг/кг ґрунту.  

Вміст мінерального азоту, за проведення оранки у посівах сої становив 

в шарах грунту 0-10, 10-20 і 20-30 см – 21,6, 19,1 і 16,4 мг/кг, відповідно; 

озимої пшениці – 22,9, 21,0 і 18,2 мг/кг; кукурудзи на зерно – 21,2, 18,4 і 12,4 

мг/кг ґрунту. За застосування нульового обробітку ґрунту в посівах сої вміст 

мінерального азоту в шарах 0-10, 10-20 і 20-30 см становив 16,8, 13,0 і 10,8, 

пшениці озимої – відповідно 18,8, 15,3 і 12,7 мг/кг, кукурудзи на зерно – 17,2, 

14,8 і 12,4 мг/кг ґрунту (табл. 6.5). 
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Таблиця 6.5 

Вміст азоту в посівах сільськогосподарських культур залежно від 

системи землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, Полтавської 

обл., 2017-2019 рр., мг/кг ґрунту 

Культура 
Система 

землеробства 

Шар 

ґрунту, см 

Лужногідролізований 

азот 

Мінеральний 

азот 

Соя 

Класична 

0-10 135 21,6 

10-20 126 19,1 

20-30 112 16,4 

30-60 95 13,6 

No-till 

0-10 126 16,8 

10-20 104 13,0 

20-30 106 10,8 

30-60 92 10,1 

Озима 

пшениця 

Класична 

0-10 149 22,9 

10-20 140 21,0 

20-30 124 18,2 

30-60 106 15,3 

No-till 

0-10 128 18,8 

10-20 121 15,3 

20-30 103 12,7 

30-60 96 10,8 

Кукурудза на 

зерно 

Класична 

0-10 140 21,2 

10-20 136 18,4 

20-30 126 17,0 

30-60 112 14,2 

No-till 

0-10 121 17,2 

10-20 123 14,8 

20-30 115 12,4 

30-60 104 10,4 

НІР05 7 0,6 

Р,% 2,6 2,4 

 

Вміст рухомого фосфору у грунті залежав від способу його обробітку. 

Так, в посівах сої за використання оранки вміст рухомого фосфору у шарах 

ґрунту 0-10, 10-20 і 20-30 см становив 54, 46 і 40 мг/кг, відповідно, за 

застосування No-till технології досягав – відповідно 51, 42 і 37 мг/кг ґрунту. 

У посівах пшениці озимої вміст рухомого фосфору за No-till технології у 

шарі 0-10 см був на 3 мг/кг грунту більше порівняно з оранкою, шарах 10-20 і 

20-30  см – на 2 і 3 мг/кг менше за абсолютних показників – відповідно 52, 47 

і 38 мг/кг ґрунту. У посівах кукурудзи на зерно збільшення вмісту рухомого 

фосфору у шарах 0-10, 10-20 і 20-30 см за проведення оранки порівняно з No-
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till обробітком становило – 2, 1 і 4 мг/кг, за абсолютного вмісту 55, 46 і 41  

мг/кг ґрунту (табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 

Вміст рухомого фосфору і калію у посівах сільськогосподарських 

культур залежно від системи землеробства, СФГ «Дослідне», 

Семенівський р-н, Полтавської обл., 2017-2019 рр., мг/кг ґрунту 

Культура 
Система 

землеробства 

Шар ґрунту, 

см 

Рухомий 

фосфор 

Рухомий 

калій 

Соя 

Класична 

0-10 54 165 

10-20 46 133 

20-30 40 127 

30-60 33 98 

No-till 

0-10 51 138 

10-20 42 119 

20-30 37 100 

30-60 30 85 

Озима пшениця 

Класична 

0-10 49 182 

10-20 49 152 

20-30 41 113 

30-60 32 105 

No-till 

0-10 52 154 

10-20 47 132 

20-30 38 113 

30-60 33 88 

Кукурудза на 

зерно 

Класична 

0-10 57 179 

10-20 47 158 

20-30 45 110 

30-60 33 102 

No-till 

0-10 55 147 

10-20 46 123 

20-30 41 97 

30-60 31 83 

НІР05 3 8 

Р,% 2,5 3,0 

 

Спосіб основного обробітку ґрунту мав істотний вплив на вміст у 

ньому рухомого калію. Так, у посівах сої у шарах 0-10, 10-20 і 20-30 см вміст 

рухомого калію становив 165, 133 і 127 мг/кг, посівах пшениці озимої – 95 

мг/кг, кукурудзи на зерно – 110 мг/кг ґрунту, що мало тенденцію до 

зростання порівняно з оранкою. У шарах ґрунту 0-10, 10-20 і 20-30 см вміст 

рухомого калію за No-till обробітку становив в агроценозі сої – 138, 119 і 100 
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мг/кг ґрунту, пшениці озимої – 154, 132 і 113 мг/кг, кукурудзи на зерно – 147, 

123 1 97 мг/кг ґрунту. 

Отже, застосування No-till технології зменшувало вміст мінерального 

азоту в орному шарі ґрунту порівняно з оранкою і супроводжувалось 

незначним зменшенням мобільності рухомого фосфору і калію у ґрунті 

переважно у шарі ґрунту 0-10 см. Зазначена закономірність простежувалась в 

агроценозах усіх вирощуваних культур. Запровадження No-till технології 

супроводжувалось незначним погіршенням мінерального живлення 

сільськогосподарських культур упродовж періоду вегетації. 

 

6.3 Рясність розповсюдження сегетальної рослинності в посівах 

сільськогосподарських культур за No-till технології 

 

Рясність сегетальної рослинності у посівах сільськогосподарських 

культур залежала від способу обробітку ґрунту. У посівах пшениці озимої на 

час відновлення вегетації більшу кількість бур'янів спостерігали за нульового 

обробітку 21,8 шт./м2, що перевищило оранку – на 14,9 шт./м2 (табл. 6.7).  

Однодольні були представлені переважно мишієм сизим (Setaria glauca 

L.), якого за нульового обробітку нараховували 8,8 шт./м2, що переважало 

оранку – на 5,9 шт./м2.  

Серед дводольних набули розповсюдження ранні та пізні ярі бур'яни. 

Ранні ярі представлені переважно лободою білою (Chenopodium album L.), 

кільеість якої за нульового обробітку становила 2,4 шт./м2, за оранки – 1,3 

шт./м2. Серед пізніх ярих найбільшого розповсюдження за нульового 

обробітку набули курячі очка польові (Anagallis arvensis L.), щириця 

звичайна (Amaranthus retroflexus L.) та жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit 

L.), яких нараховувалось – відповідно 6,4, 2,1 та 2,1 шт./м2, що переважало 

оранку – відповідно на 6,4, 1,3 та 0,2 шт./м2. 
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Таблиця 6.7 

Розповсюдження сегетальної рослинності на початок вегетації 

сільськогосподарських культур, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, 

Полтавської обл., 2017-2019 рр., шт./м2 

Бур’ян 
Озима пшениця Кукурудза Соя 

І ІІ І ІІ І ІІ 

Однодольні, пізні ярі 

Мишій сизий (Setaria glauca L.) 8,8 2,9 9,2 5,3 8,9 4,2 

Плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli L.) 0,0 0,0 3,5 0,5 1,6 0,3 

Дводольні 

Зимуючі 

Талабан польовий (Thlaspi arvense L.)     0,5 0,0 

Ранні ярі 

Лобода біла (Chenopodium album L.) 2,4 1,3 20,8 2,1 7,1 0,0 

Гірчак березковидний (Polygonum 

convolvulus L.) 
0,0 0,0 5,9 0,5 0,8 0,3 

Кукіль звичайний (Agrostemma githago L.)     0,8 1,1 

Пізні ярі 

Курячі очка польові (Anagallis arvensis L.) 6,4 0,0 3,2 0,5 4,8 1,3 

Щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.) 2,1 0,8 8,5 3,7 4,8 1,9 

Жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit L.) 2,1 1,9   4,3 0,8 

Амброзія полинолиста (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 
    4,8 2,1 

Паслін чорний (Solanum nigrum L.)     1,1 0,0 

всього 21,8 6,9 51,1 12,6 39,5 12,0 

НІР05 0,7 0,2 1,7 0,5 1,1 0,6 

І - No-till; ІІ – оранка 

 

У посівах кукурудзи на зерно на початок вегетації бур'яни набули 

більшого розповсюдження за проведення нульового обробітку, де їх загальна 

кількість становила 51,1 шт./м2, тоді як за оранки – 12,6 шт./м2. Однодольні 

буряні були поширені у вигляді пізніх ярих: мишію сизого (Setaria glauca L.) 

та плоскухи звичайної (Echinochloa crus-galli L.), кількість яких на фоні 

нульового обробітку становила – відповідно 9,2 та 3,5 шт./м2, що 

перевищувало оранку – на 3,9 та 3,0 шт./м2.  

Серед дводольних бур'янів розповсюдження набули ранні та пізні види. 

Серед ранніх – це лобода біла (Chenopodium album L.), гірчак березковидний 

(Polygonum convolvulus L.), в умовах нульового обробітку їх кількість 

становила відповідно 20,8 та 5,9 шт./м2, що перевищило оранку – на 18,1 та 
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5,4 шт./м2. Пізні ярі були представлені курячими очками польовими 

(Anagallis arvensis L.) і щирицею звичайною (Amaranthus retroflexus L.), де за 

нульового обробітку їх рясність досягала 3,2 та 8,5 шт./м2, що було більшим, 

ніж за оранки – на 2,7 та 4,2 шт./м2. 

У посівах сої за нульового обробітку ґрунту було зафіксовано більшу 

кількість сегетальної рослинності, ніж за оранки – відповідно 39,5 шт./м2 

проти 12,0 шт./м2. Однодольні бур'яни представлені пізніми ярими мишієм 

сизим (Setaria glauca L.) та плоскухою звичайною (Echinochloa crus-galli L.), 

кількість яких за нульового обробітку становила – відповідно 8,9 та 1,6 

шт./м2, що перевищило оранку – на 4,7 та 1,3 шт./м2.  

Дводольні бур'яни були представлені зимуючими, ранніми та пізніми 

ярими видами. Талабан польовий (Thlaspi arvense L.) було помічено лише в 

умовах нульового обробітку у кількості 0,5 шт./м2. Серед ранніх дводольних 

бур'янів розповсюдились лобода біла (Chenopodium album L.), гірчак 

березковидний (Polygonum convolvulus L.) та кукіль звичайний (Agrostemma 

githago L.), кількість яких за нульового обробітку нараховувала – відповідно 

7,1, 0,8 та 0,8 шт./м2, за оранки – 0, 0,3 та 1,1 шт./м2. Пізні ярі були 

представлені курячими очками польовими (Anagallis arvensis L.), щирицею 

звичайною (Amaranthus retroflexus L.), жабрієм звичайним (Galeopsis tetrahit 

L.) та амброзією полинолистою (Ambrosia artemisiifolia L.), більше їх було за 

нульового обробітку – відповідно 4,8, 4,8, 4,3 та 4,8 шт./м2, що перевищило 

оранку – на 3,5, 2,9, 3,5 та 2,7 шт./м2. 

Отже, в посівах сільськогосподарських культур на початок вегетації 

було більше сегетальної рослинності в умовах нульового обробітку, що 

пояснюється більшою кількістю насіння, яке зберігається на поверхні грунту 

за No-till технології землеробства. 

На кінець вегетації кількість сегетальної рослинності в посівах 

сільськогосподарських культур зменшилась у зв'язку з погодними умовами 

та проведенням агротехнічних заходів. Так, у посівах пшениці озимої за 

проведення нульового обробітку нараховувалось бур’янів  21,5 шт./м2, тоді 
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як за оранки – 18,6 шт./м2. Серед них однодольних за нульового обробітку 

було 8,9 шт./м2, переважно – це мишій сизий (Setaria glauca L.), якого за 

оранки нараховували 7,7 шт./м2 (табл. 6.8). 

Таблиця 6.8 

Розповсюдження сегетальної рослинності на кінець вегетації 

сільськогосподарських культур, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, 

Полтавської обл., 2017-2019 рр., шт./м2 

Бур’ян 
Озима пшениця Кукурудза Соя 

І ІІ І ІІ І ІІ 

Однодольні, пізні ярі 

Мишій сизий (Setaria glauca L.) 8,9 7,7 13,1 1,3 1,9 2,5 

Дводольні 

Ранні ярі 

Лобода біла (Chenopodium album L.) 2,3 2,4   10,7 0,0 

Гірчак березковидний (Polygonum 

convolvulus L.) 
4,4 4,9   0,7 0,0 

Пізні ярі 

Амброзія полинолиста (Ambrosia 

artemisiifolia L.) 
4,0 2,1   1,6 2,9 

Жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit L.)     0,0 2,8 

Паслін чорний (Solanum nigrum L.)     1,3 0,0 

Багаторічні коренепаросткові 

Берізка польова (Convolvulus arvensis L.) 1,9 1,5 0,5 3,3 1,5 1,6 

Всього 21,5 18,6 13,6 4,6 17,7 9,8 

НІР05 0,6 0,4 0,4 0,2 0,5 0,3 

І - No-till; ІІ – оранка 
 

Дводольні були представлені ранніми та пізніми видами, а також 

багаторічними коренепаростковими. Серед ранніх ярих – це лобода біла 

(Chenopodium album L.) та гірчак березковидний (Polygonum convolvulus L.), 

кількість яких за нульового обробітку становила 2,3 та 4,4 шт./м2, що було на 

рівні з оранкою. Серед пізніх ярих на кінець ротації залишилася амброзія 

полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), кількість якої за нульового 

обробітку становила 4,0 шт./м2, що переважало оранку на 1,9 шт./м2. Берізка 

польова (Convolvulus arvensis L.), як багаторічний коренопаростковий бур’ян, 

була помічена за нульового обробітку у кількості 1,9 шт./м2, що було на рівні 

з оранкою. 
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У посівах кукурудзи на зерно на кінець вегетації збереглись однодольні 

бур'яни у вигляді мишію сизого (Setaria glauca L.), якого за застосування 

нульового обробітку нараховували 13,1 шт./м2, що перевищило оранку на 

11,8 шт./м2. Серед дводольних – це багаторічний коренепаростковий бур'ян 

берізка польова (Convolvulus arvensis L.), рясність якої становила 0,5 шт./м2 за 

No-till технології та 3,3 шт./м2 за оранки. Загальна кількість бур'янів у посівах 

кукурудзи на зерно була більшою за застосування нульового обробітку – 13,6 

шт./м2, тоді як за оранки – 4,6 шт./м2. 

В посвах сої на кінець вегетації залишилось більше бур'янів за 

проведення нульового обробітку – 17,7 шт./м2, що перевищило оранку – на 

7,9 шт./м2. Серед однодольних набув розповсюдження мишій сизий (Setaria 

glauca L.), рясність якого за нульового обробітку становила 1,9 шт./м2, за 

оранки – 2,5 шт./м2. Дводольні бур'яни були поширені ранніми та пізніми 

ярими і багаторічними коренепаростковими. Ранні ярі були розповсюдженні 

лише за нульового обробітку, серед них лобода біла (Chenopodium album L.) – 

10,7 шт./м2, гірчак березковидний (Polygonum convolvulus L.) – 0,7 шт./м2. 

Серед пізніх ярих розповсюдились амброзія полинолиста (Ambrosia 

artemisiifolia L.) рясність якої за No-till становила 1,6, оранки – 2,9 шт./м2; 

жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit L.) було помічено лише за оранки у 

кількості 2,8 шт./м2 та паслін чорний (Solanum nigrum L.) переважно за 

нульового обробітку – 1,3 шт./м2. Серед дводольних багаторічних 

коренепаросткових розповсюдилась берізка польова (Convolvulus arvensis L.), 

її кількість становида 1,5 шт./м2 за обох обробітків грунту. 

Отже, застосування No-till технології збільшило рясність бур'янів 

порівняно з оранкою на початок вегетації в посівах пшениці озимої – на 14,9, 

кукурудзи на зерно – на 38,5, сої – на 27,5; на кінець вегетації – відповідно на 

2,9, 9,0 та 7,0 шт./м2.  
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6.4 Врожайність сільськогосподарських культур за No-till технології та 

економічна ефективність їх вирощування 

 

Результати досліджень показали, що застосування No-till технології 

супроводжувалось зменшенням продуктивності сільськогосподарських 

культур порівняно з традиційним обробітком – оранкою. За проведення 

полицевого обробітку ґрунту врожайність сої становила 2,09 т/га, пшениці 

озимої – 4,34 т/га, кукурудзи на зерно – 6,13 т/га; No-till технології – 

відповідно 1,98, 3,82 та 5,43 т/га (табл. 6.9). 

Таблиця 6.9 

Врожайність сільськогосподарських культур та економічна 

ефективність за No-till обробітку, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, 

Полтавської обл., 2017-2019 рр. 

Сільськогосподар-

ські культури 

Урожайність, 

т/га 

Прибуток, 

тис. грн 

Витрати, 

тис. грн 

Чистий 

прибуток, 

тис. грн 

Рентабельність, 

% 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Озима пшениця 3,82 4,34 22,0 24,7 8,4 10,2 13,6 14,5 162 142 

Кукурудза 5,43 6,13 21,2 25,3 8,7 10,6 12,5 14,7 144 139 

Соя 1,98 2,09 22,8 26,4 9,1 11,0 13,7 15,4 151 140 

НІР05 0,2 0,2 - - - - - - - - 

І – no-till обробіток; ІІ – оранка. 

 

Проведення оранки на 0-30 см підвищило врожайність сої порівняно з 

No-till технологією на 0,11 т/га, пшениці озимої – на 0,52 т/га, кукурудзи на 

зерно – на 0,70 т/га. 

Чистий прибуток за вирощування пшениці озимої з проведенням 

оранки складав 14,5 тис. грн, що перевищило нульовий обробіток на 0,9 тис. 

грн. Рентабельність вирощування пшениці озимої за оранки становила 142%,  

No-till технології – 162%. Застосування оранки при вирощуванні кукурудзи 

на зерно забезпечило чистий прибуток – 14,7 тис. грн, нульовий обробіток – 

12,5 тис. грн за рівня рентабельності – відповідно 139% та 144%. В посівах 

сої проведення оранки забезпечило чистий прибуток 15,4 тис. грн, No-till 

технології – 13,7 тис. грн за рівня рентабельності – відповідно 140% та 151%.  
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Отже, впровадження No-till технології супроводжується зниженням 

продуктивності сільськогосподарських культур у перші роки порівняно з 

глибокою оранкою: сої – на 0,11 т/га, пшениці озимої – на 0,52 т/га, 

кукурудзи на зерно – на 0,70 т/га. При цьому рентабельність вирощування сої 

була вищою на 9%, пшениці озимої – на 20%, кукурудзи на зерно – на 5%. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Впровадження No-till технології збільшило накопичення вологи в 0-

150 см шарі ґрунту на початок вегетації порівняно з полицевим обробітком 

на 38-50 мм і сприяло кращому вологозабезпеченню сільськогосподарських 

культур упродовж вегетації. 

2. No-till технологія стабілізувала вміст гумусу у ґрунті в посівах 

кукурудзи на зерно на рівні 4,30-4,31% та підвищила його вміст порівняно з 

оранкою в посівах сої та пшениці озимої в шарі 0-10 см на 0,06-0,12%. Проте, 

застосування нульового обробітку супроводжувалось погіршенням 

мінерального живлення сільськогосподарських культур – зменшився вміст у 

ґрунті мінерального азоту, погіршилась мобільність рухомого фосфору і 

калію. 

3. Застосування No-till технології збільшило рясність бур'янів 

порівняно з оранкою на початок вегетації в посівах пшениці озимої – на 14,9 

шт./м2, кукурудзи на зерно – на 38,5, сої – на 27,5; на кінець вегетації – 

відповідно на 2,9, 9,0 та 7,0 шт./м2.  

4. Врожайність сільськогосподарських культур у перші роки 

впровадження No-till технології зменшилась порівняно з глибокою оранкою: 

сої – на 0,11 т/га, пшениці озимої – на 0,52 т/га, кукурудзи на зерно – на 0,70 

т/га. При цьому рентабельність вирощування сої зберігалась вищою – на 9%, 

пшениці озимої – на 20%, кукурудзи на зерно – на 5%. 

 

Основні результати розділу висвітлені у праці [144].
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РОЗДІЛ 7 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІН, ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР 

 

7.1. Продуктивність короткоротаційнийних сівозмін залежно від 

удобрення та обробітку ґрунту 

 

На продуктивність сівозміни впливають ланки сівозміни, система 

удобрення та обробіток ґрунту. Застосування органо-мінеральних добрив 

сприяє більшому виходу кормових одиниць, збору зерна та цукру. 

Оптимальним є поєднання внесення органічних (гною, решток 

сільськогосподарських культур) та мінеральних добрив [51]. 

Вибір ланки сівозміни має важливе значення для формування 

продуктивності сівозмін. Однією з оптимальних є ланка з зайнятим паром, 

яка обумовлює найбільший збір зерна і кормових одиниць. На типових 

чорноземах у зоні нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу 

найпродуктивнішими визначено ланку короткоротаційної сівозміни з озимою 

пшеницею (горох - озима пшениця; озима пшениця – кукурудза) та ланку 

довгоротаційної сівозміни (соя – озима пшениця; озима пшениця - ячмінь) за 

органо-мінеральної системи удобрення N60P60K60 + побічна продукція 

попередника. Включення до ланки сівозміни технічних культур (буряків 

цукрових і соняшника) позначилось негативно на зборі зерна, але 

забезпечило високий збір кормових одиниць та цукру. 

Дослідженнями встановлено, що за застосування різних способів 

основного обробітку ґрунту приріст врожайності зерна пшениці озимої 

коливався в межах 0,1-0,6 т/га. Збільшення дози внесення азоту до N97,5 на 

1 га сівозмінної площі підвищило врожайність усіх культур сівозміни. 

На продуктивність сівозміни значний вплив мали ланки сівозміни і 

система удобрення. Проведені дослідження показали, що у плодозмінній 

короткоротаційній сівозміні за застосування N46,2P33,7K33,7 + побічна 
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продукція вихід кормових одиниць становив 8,36 т/га, що було на 2,67 т/га 

більше порівняно з контролем без добрив (табл. 7.1).  

Таблиця 7.1  

Продуктивність плодозмінної та зернопаропросапної сівозмін залежно 

від системи удобрення, ВПДСС, 2014-2019 рр., т/га 

Удобрення на 1 га сівозміни 

Кормових 

одиниць 
Збір зерна Збір цукру 

І ІІ І ІІ І ІІ 

Без добрив 5,69 4,96 1,76 1,90 0,97 1,07 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 7,63 6,72 2,15 2,27 1,64 1,66 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ побічна продукція 
7,91 6,73 2,14 2,19 1,67 1,65 

N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція 
8,36 6,58 2,25 2,35 1,72 1,58 

НІР05 0,66 0,20 0,15 

І – плодозмінна сівозміна; ІІ – зерно паропросапна сівозміна 

 

За широкої біологізації сівозміни N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га гною + 

побічна продукція було одержано 7,91 т/га кормових одиниць, що 

переважало контроль без добрив – на 2,22 т/га. За внесення 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 отримано 7,63 т/га кормових одиниць, де приріст до контролю 

без добрив становив 1,94 т/га. За альтернативної органо-мінеральної системи 

удобрення (N46,2P33,7K33,7 + післяжнивні рештки) було одержано 8,36 т/га 

кормових одиниць, що переважало варіант з внесенням 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 – на 0,73 т/га, така різниця обумовлена більшою дозою внесення 

азоту на 12,5 кг/га на 1 га сівозмінної площі. 

У зерно-паропросапній сівозміні за застосування N33,7P33,7K33,7 + 

6,25 т/га гною та N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га гною + побічна продукція одержано 

6,72-6,73 т/га кормових одиниць, що перевищило контроль без добрив – на 

1,75-1,76 т/га, але було меншим, ніж у плодозмінній сівозміні – на 0,91 та 

1,18 т/га.  

На фоні внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція одержано 6,58 т/га 

кормових одиниць, що перевищило контроль без добрив – на 1,62 т/га, але 

поступалось плодозмінній сівозміні – на 1,78 т/га. Зниження виходу 
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кормових одиниць у зерно-паропросапній сівозміні пов'язане з наявністю 

чорного пару, коли сільськогосподарські культури не висівались і 

плодозмінна сівозміна мала переваги над зернопаропросапною у 

продуктивності. 

Збір зерна у сівозмінах залежав від системи удобрення. Так, у 

плодозмінній сівозміні збір зерна за застосування N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція становив 2,25 т/га, що було більше контролю без добрив – на 

0,49 т/га. За внесення N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га гною та N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га 

гною + побічна продукція одержано 2,15 та 2,14 т/га зерна, відповідно, що 

перевищило контроль без добрив – на 0,38-0,39 т/га.  

У зерно-паропросапній сівозміні за застосування N46,2P33,7K33,7 + 

післяжнивні рештки одержано 2,35 т/га зерна з приростом до контролю без 

добрив – на 0,45 т/га, до плодозмінної сівозміни лише – на 0,10 т/га. За 

внесення 6,25 т/га гною + післяжнивні рештки та N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га 

гною отримано 2,26 та 2,27 т/га зерна, відповідно, що було більшим від 

контролю без добрив – на 0,35-0,36 т/га. За широкої біологізації сівозміни 

N33,7P33,7K33,7+ 6,25 т/га гною + побічна продукція збір зерна визначено на 

рівні з плодозмінною сівозміною – 2,19 т/га. Зростання збору зерна у ланці з 

чорним паром пов'язане з кращим рівнем забезпечення зернових культур 

вологою, особливо в умовах недостатнього зволоження Лівобережного 

Лісостепу України. 

Вихід цукру у плодозмінній сівозміні залежав від урожайності буряків 

цукрових. Найвищий вихід цукру спостерігали за заорювання на добриво 

N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція – 1,72 т/га. За застосування гною у 

поєднанні з мінеральними добривами та післяжнивними рештками 

(N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га гною + побічна продукція) вихід цукру становив 

1,67 т/га, гною і мінеральних добрив (N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га гною) – 

1,64 т/га. У зерно-паропросапній сівозміні вихід цукру на фоні заорювання 

N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га гною + побічна продукція та N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га 

гною був на одному рівні з плодозміною сівозміною за абсолютних 
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показників – 1,65 та 1,66 т/га, відповідно. За застосування N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція вихід цукру становив 1,58 т/га з перевищенням контролю 

без добрив – на 0,51 т/га та зменшенням виходу цукру до плодозмінної 

сівозміни – на 0,14 т/га. Отже, вихід цукру з одного гектару сівозміни більше 

залежав від системи удобрення, ніж від ланки сівозміни. 

Проведені дослідження показали, що у зерно-паропросапній сівозміні 

система обробітку ґрунту не мала значного впливу на її продуктивність. Так, 

за використання комбінованого обробітку ґрунту на фоні N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція вихід кормових одиниць досягав 6,80 т/га, що перевищило  

контролю без добрив – на 2,18 т/га, але поступалось оранці – на 0,22 т/га. За 

застосування N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га гною одержано 6,79 т/га кормових 

одиниць, що було співставним з проведенням оранки (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2  

Продуктивність зерно-паропросапної сівозміни залежно від системи 

удобрення та обробітку ґрунту, ВПДСС, 2014-2019 рр., т/га 

Удобрення на 1 га сівозміни 

Кормових 

одиниць 
Збір зерна Збір цукру 

І ІІ І ІІ І ІІ 

Без добрив 4,62 4,96 1,77 1,90 0,92 1,07 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 6,79 6,72 2,40 2,27 1,07 1,66 

6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

побічна продукція 
6,53 6,73 2,25 2,19 1,64 1,65 

N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція 6,80 6,58 2,39 2,35 1,55 1,58 

НІР05 0,59 0,20 0,14 

І – комбінований обробітку; ІІ – полицевий обробіток 

 

Збір зерна за внесення N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га гною становив 2,40 т/га з 

приростом до контролю без добрив – 0,63 т/га, тоді як до оранки лише – 

0,13 т/га. Внесення на фоні оранки N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція вихід 

зерна становив 2,35 т/га з приростом до контролю без добрив – 0,45 т/га, що 

було на одному рівні з комбінованим обробітком ґрунту. 

За застосування на фоні оранки N33,7P33,7K33,7 + 6,25 т/га гною збір 

цукру збільшився на 0,59 т/га порівняно з контролем без добрив і становив 
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1,66 т/га, що було на рівні з аналогічним варіантом на фоні комбінованого 

обробітку ґрунту. Заорювання N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція забезпечило 

збір цукру 1,58 т/га з приростом до контролю без добрив – 0,41 т/га і не 

поступалось комбінованому обробітку. 

Отже, основний обробіток не мав значного впливу на продуктивність 

сівозміни, на відміну від системи удобрення чи ланки сівозміни. Це 

пояснюється кліматичним фактором та здатністю культур сівозміни 

позитивно реагувати на різний обробіток ґрунту. 

 

7.2. Енергетична ефективність сівозмін  

 

Вихід енергії з врожаю у плодозмінній сівозміні на контролі без добрив 

становив 69449 МДж, коефіцієнт енергетичної ефективності – 3,9, тоді як у 

зерно-паропросапній сівозміні – відповідно 58267 МДж та 2,8. Застосування 

органо-мінаральних систем удобрення збільшило вихід енергії врожаю та 

підвищоло коефіцеєнт енергетичної ефективності (табл. 7.3). 

За застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни вихід 

енергії врожаю у плодозмінній сівозміні становив 97697 Мдж, коефіцієнт 

енергетичної ефективності – 4,9, що перевищило зерно-паропросапну 

сівозміну – відповідно на 20612 МДж та 1,5.  

За широкої біологізації системи удобрення з внесенням на 1 га 

плодозмінної сівозміни 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція 

вихід енергії врожаю становив 96337 Мдж, коефіцієнт енергетичної 

ефективності – 4,6, що було більшим порівняно із зерно-паропросапною 

сівозміною – на 20969 МДж та 1,5.  

Заорюавання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція) забезпечило вихід енергії врожаю 

100042 МДж, коефіцієнт енергетичної ефективності – 4,9, тоді як у зерно-

паропросапній сівозміні зазначені показники були менші – на 21476 Мдж та 

1,6.  
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Таблиця 7.3 

Енергетична ефективність сівозмін залежно від удобрення, обробітку 

ґрунту та сівозміни, ВПДСС, 2015-2019 рр. 

№ 

вар. 

Внесено добрив на 1 га 

сівозміни 

Енергоємність з 1 га 

сівозміни, Мдж 

Витрати на 1 га 

сівозміни, МДж 
Кее 

Плодозмінна сівозміна 

9 Без добрив 69449 23631 3,9 

10 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 97697 25624 4,9 

11 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ побічна продукція 
96337 26719 4,6 

12 
N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція 
100042 25960 4,9 

Зерно-паропросапна сівозміна 

Комбінований обробіток: 30-8-30-20 

39 Без добрив 64231 19941 2,9 

40 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 65529 19687 3,3 

41 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ побічна продукція 
76080 21389 3,2 

42 
N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція 
79512 22071 3,4 

Різноглибинна оранка: 30-8-30-20 

45 Без добрив 58267 20548 2,8 

46 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 77085 22493 3,4 

47 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ побічна продукція 
75369 23588 3,1 

48 
N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція 
78567 22830 3,3 

 

Отже, у плодозмінній сівозміні вихід енергії врожаю та коефіцієнт 

енергетичної ефективності були вищі, ніж у зерно-паропросапній, що 

обумовлене наявністю чорного пару в останній, де продукція не 

вирощувалась. Застосування органо-мінеральних систем удобрення 

підвищило вихід енергії врожаю та коецієнт енергетичної ефективності. 

У зерно-паропросапній сівозміні вихід енергії врожаю та коефіцієнт 

енергетичної ефективності залежали від системи удобрення та обробітку 

ґрунту. На контролі без добрив вихід енергії врожаю за комбінованого 

обробітку грунту становив 64231, оранки – 58267 МДж, коефіцієнти 

енергетичної ефективності – відповідно 2,9 та 2,8.  
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За внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни вихід енергії 

врожаю за комбінованого обробітку ґрунту становив 65529 МДж, коефіцієнт 

енергетичної ефективності – 3,3, за оранки – відповідно 65529 МДж та 3,4.  

За широкої біологізації сівозміни з внесенням на 1 га плодозмінної 

сівозміни 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція вихід енергії 

врожаю за комбінованого обробітку становив 76080, оранки – 75369 МДж, 

коефіцієнт енергетичної ефективності - відповідно 3,2 і 3,1.  

За заорюавання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція) за комбінованого обробітку 

ґрунту вихід енергії врожаю склав 79512, оранки – 78512 МДж, коефіцієнт 

енергетичної ефективності – відповідно 3,4 і 3,3. 

Отже, енергетична ефективність вирощування культур у 

короткоротаційних сівозмінах залежала від структури сівозмін та 

застосування органо-мінеральних систем удобрення і не залежала від 

способу обробітку грунту. Найвищої енергетичної ефективності 

вирощування культур досягнуто у плодозмінній сівозміні за внесення 

N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція та 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни – Кее – 4,9. 

 

7.3 Економічна ефективність сівозмін 

 

Рентабельність вирощування сільськогосподарських культур у 

сівозмінах залежала від системи удобрення та структури сівозмін. Так, на 

контролі без добрив рентабельність плодозмінної сівозміни становила 13,7% 

з отриманням чистому прибутку 1,6 тис.грн, у зерно-паропросапній зазначені 

показники були вищі – відповідно на 8,7% та 0,8 тис.грн (табл. 7.4) 

Застосування органо-мінеральних систем удобрення збільшило чистий 

прибуток та загальну рентабельність у сівозмінах. За внесення 6,25 т/га гною 

+ N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозмінної площі чистий прибуток у плодозмінній 
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сівозміні становив 5,5 тис.грн за рентабельності – 44,0%, у зерно-

паропросапній – відповідно 5,6 тис.грн та 48,3%.  

Таблиця 7.4 

Економічна ефективність сівозмін залежно від удобрення, обробітку 

ґрунту та сівозміни, ВПДСС, 2015-2019 рр. 

№ 

вар. 

Внесено добрив на 1 га 

сівозміни 

Валовий 

дохід, тис. 

грн 

Витрати, 

тис. грн 

Чистий 

прибуток,  

тис. грн 

Рентабель-

ність, % 

Плодозмінна сівозміна 

9 Без добрив 13,3 11,7 1,6 13,7 

10 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 18,0 12,5 5,5 44,0 

11 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ побічна продукція 
18,1 12,7 5,4 42,5 

12 
N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція 
18,4 12,4 6,0 48,4 

Зерно-паропросапна сівозміна 

Комбінований обробіток: 30-8-30-20 

39 Без добрив 12,2 10,3 1,9 18,4 

40 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 17,7 11,1 6,6 59,5 

41 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ побічна продукція 
17,2 11,2 6,0 53,6 

42 
N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція 
17,5 11,0 6,5 59,1 

Різноглибинна оранка: 30-8-30-20 

45 Без добрив 13,1 10,7 2,4 22,4 

46 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 17,2 11,6 5,6 48,3 

47 
6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 

+ побічна продукція 
16,8 11,8 5,0 42,4 

48 
N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція 
17,6 11,5 6,1 53,0 

 

За широкої біологізації системи удобрення з внесенням на 1 га 

сівозміни 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція чистий прибуток 

у плодозмінній сівозміні склав 5,4 тис.грн за рентабельності 42,5%, зерно-

паропросапній – 5,0 тис.грн за рентабельності 42,4%.  

За заорюавання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція) чистий прибуток у плодозмінній 

сівозміні склав 6,0 тис.грн за рентабельності 48,4%, зерно-паропросапній – 

6,1 тис.грн та 53,0%.  
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Отже, найвищою економічної ефективності вирощування культур в 

обох сівозмінах досягнуто за проведення різноглибинної оранки та 

застосування альтернативної органо-мінеральної системи удобрення 

(N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція): чистий прибуток – 6,0-6,1 тис.грн за 

рентабельності 48,4-53,0%. 

Рентабельність ведення зерно-паропросапної сівозміни зростала за 

проведення комбінованого обробітку грунту порівняно з різноглибинною 

оранкою. Так, за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозмінної 

площі чистий прибуток за комбінованого обробітку склав 6,6 тис.грн за 

рентабельності 59,5%, що перевищило різноглибинну оранку – відповідно на 

1,0 тис.грн та 11,2%.  

За широкої біологізації системи удобрення з внесенням на 1 га 

сівозміни 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція чистий прибуток 

за комбінованого обробітку склав 6,0 тис.грн за рентабельності 53,6%, що 

перевищило різноглибинну оранку – відповідно на 1,0 тис.грн та 11,2%.  

За заорюавання побічної продукції на фоні підвищеної дози азотних 

добрив (N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція) чистий прибуток за комбінованого 

обробітку склав 6,5 тис.грн за рентабельності 59,1%, тоді як за 

різноглибинної оранки – 6,1 тис.грн та 53,0%.  

Отже, найвищої рентабельності ведення зерно-паропросапної сівозміни 

досягнуто за проведення комбінованого обробітку грунту та внесення 

N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція та 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни: чистий прибуток – відповідно 6,6 та 6,5 тис.грн, рентабельність – 

59,5% та 59,1%. 

 

Висновки до розділу 7 

 

1. Продуктивність сівозмін залежала від системи удобрення та її 

структури і не залежала від обробітку ґрунту. Найвищу продуктивність мала 

плодозмінна сівозміна за внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га 
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сівозмінної площі: збір кормових одиниць – 8,36, збір зерна – 2,25 т/га, цукру 

– 1,72 т/га.  

2. Енергетична ефективність вирощування культур у 

короткоротаційних сівозмінах залежала від структури сівозмін та 

застосування органо-мінеральних систем удобрення і не залежала від 

способу обробітку ґрунту. Найвищої енергетичної ефективності 

вирощування культур досягнуто у плодозмінній сівозміні за внесення 

N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція та 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни – Кее – 4,9. 

3. Найвищої економічної ефективності вирощування культур досягнуто 

у зерно-паропросапній сівозміні за проведення комбінованого обробітку 

ґрунту та внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція та 6,25 т/га гною + 

N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни: чистий прибуток – відповідно 6,6 та 6,5 

тис.грн, рентабельність – 59,5% та 59,1%. 

 

Основні результати розділу висвітлені у праці [83]. 
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ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання наукового завдання щодо оптимізації структури сівозміни, 

системи удобрення та обробітку ґрунту у зерно-бурякових сівозмінах. За 

результатами досліджень встановлено оптимальні попередники, систему 

удобрення та обробіток ґрунту у короткоротаційних сівозмінах, що 

забезпечує збереження родючості чорнозему типового слабкосолонцюватого 

та формує сталі засади вирощування сільськогосподарських культур в 

умовах недостатнього зволоження Лівобережного Лісостепу України. 

2. Встановлено, що у зерно-паропросапній сівозміні в посівах буряків 

цукрових найвищі запаси продуктивної вологи у 1,5 м шарі ґрунту 

формувались за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція 

та проведення різноглибинної оранки – 226 мм, пшениці озимої та ячменю 

ярого – за комбінованого обробітку ґрунту на фоні післядії альтернативної 

системи удобрення – відповідно 232 та 251 мм. 

3. Досліджено, що внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна 

продукція в умовах плодозмінної сівозміни на фоні різноглибинної оранки 

забезпечило найкращі умови розширеного відтворення природної родючості 

ґрунту. На кінець 10-ї ротації вміст гумусу в орному 0-30 см шарі 

плодозмінної сівозміни підвищився до початку ротації на 0,28% за показника 

4,81% і переважав вміст гумусу у зерно-паропросапній сівозміні на 0,18%. 

Заорювання побічної продукції на фоні N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція 

стабілізувало вміст гумусу у плодозмінній сівозміні на рівні 4,79%. 

4. Визначено, що застосування органо-мінеральних систем удобрення в 

обох сівозмінах упродовж 40 років збільшило вміст рухомих фосфатів у 

орному 0-30 см шарі у 2,5 рази порівняно з початком ротації, за переваги 

плодозмінної сівозміни до зерно-паропросапної на 5 мг/кг ґрунту. За 

застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція в обох 

сівозмінах досягнуто найвищого вмісту рухомого калію у ґрунті – 138-

140 мг/кг, що перевищило початок ротації на 30 мг/кг ґрунту. Ефективним 
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визначено внесення N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція – вміст калію до 

початкового підвищився на 8-23 мг/кг за абсолютної величини 123 мг/кг 

ґрунту. Структура сівозмін і способи обробітку не впливали на фонд 

рухомого калію у ґрунті.  

5. За результатами досліджень встановлено, що у плодозмінній 

сівозміні за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна продукція і 

проведення різноглибинної оранки формувались найкращі умови 

мінерального живлення буряків цукрових. Зазначена система удобрення 

забезпечила на початок вегетації у 0-30 см шарі ґрунту найвищий вміст 

мінерального азоту, рухомого фосфору та калію – відповідно 27,5, 58 та 163 

мг/кг ґрунту.  

6. Досліджено, що в посівах пшениці озимої найменшу рясність 

бур’янів спостерігали за внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + побічна 

продукція: за комбінованого обробітку ґрунту – 20,8, різноглибинної оранки 

– 23,7 шт./м2.  

У посівах буряків цукрових рясність бур’янів на контролі без добрив 

була вища у зерно-паропросапній сівозміні – 56,0 шт./м2, тоді як у 

плодозмінній – 33,4 шт./м2. Проведення комбінованого обробітку ґрунту у 

зерно-паропросапній сівозміні збільшило рясність бур’янів порівняно з 

оранкою на 13,6 шт./м2. Внесення 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 забезпечило 

найменшу рясність бур’янів, яка в обох сівозмінах становила – 16,7 шт./м2. 

Застосування на добриво побічної продукції незначно посилило розвиток 

сегетальної рослинності порівняно з гноєм. 

У посівах ячменю ярого застосування 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 + 

побічна продукція забезпечило найменшу рясність бур'янів у період 

кущення: за різноглибинної оранки – 23,4 шт./м2, комбінованого обробітку – 

46,7 шт./м2.  

7. Встановлено, що найвищої врожайності буряків цукрових досягнуто 

за проведення різноглибинної оранки і внесення N33,7P33,7K33,7 + побічна 

продукція: у плодозмінній сівозміні – 39,2 т/га, зерно-паропросапній – 
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38,3 т/га з перевагою до контролю без добрив – на 16,5 та 13,1 т/га. 

Вирощування буряків цукрових у плодозмінній сівозміні за зазначеної 

системи удобрення забезпечило найвищу цукристість коренеплодів і збір 

цукру – відповідно 17,6% та 6,87 т/га з перевагою до контролю без добрив – 

на 0,5% та 2,0 т/га. Цукристість коренеплодів у плодозмінній сівозміні була 

вищою порівняно із зерно-паропросапною на 0,2-1,1%. 

8. Досліджено, що найвищу врожайність пшениці озимої отримали у 

зерно-паропросапній сівозміні за внесення N45P45K45 і проведення 

різноглибинної оранки на тлі післядії 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 – 5,45 т/га 

з перевагою до контролю без добрив – 1,60 т/га. У вологому 2016 році вищу 

врожайність забезпечила післядія N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція – 6,12 

т/га;  у посушливому 2017 році – зазначена система удобрення у 

плодозмінній сівозміні на тлі комбінованого обробітку ґрунту– 4,51 т/га.  

Врожайність ячменю ярого найвищою була у зерно-паропросапній 

сівозміні за комбінованого обробітку ґрунту та післядії N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція – 4,36 т/га, яка перевищила контроль без добрив на 1,12 

т/га, різноглибинну оранку – на 0,12 т/га. Зазначена система удобрення 

забезпечила найвищу врожайність у посушливому 2017 році – 4,50 т/га. 

9. Встановлено, що застосування технології No-till в умовах 

недостатнього зволоження на чорноземі типовому слабкосолонцюватому 

збільшило накопичення вологи в 0-150 см шарі ґрунту на початок вегетації 

порівняно з полицевим обробітком на 38-50 мм, підвищило вміст гумусу в 0-

10 см шарі ґрунту в посівах сої та пшениці озимої – на 0,06-0,12%; проте, 

погіршило мінеральне живлення сільськогосподарських культур, зменшивши 

вміст у ґрунті мінерального азоту, рухомого фосфору та калію. Рясність 

бур'янів за No-till технології зросла на початок вегетації в посівах пшениці 

озимої – на 14,9 шт./м2, кукурудзи на зерно – на 38,5, сої – на 27,5.  

Врожайність за No-till технології порівняно з глибокою оранкою 

зменшилась у сої – на 0,11 т/га, пшениці озимої – на 0,52 т/га, кукурудзи на 
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зерно – на 0,70 т/га. При цьому рентабельність вирощування сої зберігалась 

вищою – на 9%, пшениці озимої – на 20%, кукурудзи на зерно – на 5%. 

10. Встановлено, що продуктивність сівозмін залежала від системи 

удобрення та її структури і не залежала від обробітку ґрунту. Найвищу 

продуктивність мала плодозмінна сівозміна за різноглибинної оранки і 

внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція на 1 га сівозмінної площі: збір 

кормових одиниць – 8,36, збір зерна – 2,25 т/га, цукру – 1,72 т/га.  

11. Досліджено, що найвищої економічної ефективності вирощування 

сільськогосподарських культур досягнуто у зерно-паропросапній сівозміні за 

проведення комбінованого обробітку ґрунту та внесення N46,2P33,7K33,7 + 

побічна продукція та 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га сівозміни: чистий 

прибуток – відповідно 6,6 та 6,5 тис.грн, рентабельність – 59,5% та 59,1%. 

Найвищої енергетичної досягнуто у плодозмінній сівозміні за внесення 

N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція та 6,25 т/га гною + N33,7P33,7K33,7 на 1 га 

сівозміни – Кее – 4,9.  



 163 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. У господарствах рослинницько-тваринницького напряму для 

відтворення родючості чорнозему типового слабкосолонцюватого та 

формування сталих засад вирощування сільськогосподарських культур 

рекомендується плодозмінна сівозміна (еспарцет+вівсяниця лучна – пшениця 

озима – буряки цукрові – ячмінь + багаторічні трави), проведення 

різноглибинної оранки та внесення 6,25 т/га гною + N46,2P33,7K33,7 + побічна 

продукція на 1 га сівозмінної площі: збір кормових одиниць – 7,91, збір зерна 

– 2,14 т/га, цукру – 1,65 т/га. 

2. За рослинницької спеціалізації господарств і відсутності гною 

рекомендується плодозмінна сівозміна (еспарцет+вівсяниця лучна – пшениця 

озима – буряки цукрові – ячмінь + багаторічні трави), проведення 

різноглибинної оранки та внесення N46,2P33,7K33,7 + побічна продукція: збір 

кормових одиниць – 8,36, збір зерна – 2,25 т/га, цукру – 1,72 т/га 

3. За використання екологічних агротехнологій для стабілізації 

родючості ґрунту з незначним зниженням продуктивності 

сільськогосподарських культур рекомендується застосовувати No-till 

технологію. В умовах недостатнього зволоження на чорноземі типовому 

слабкосолонцюватому технологія нульового обробітку ґрунту забезпечила 

врожайність сої – 1,98 т/га, пшениці озимої – 3,82 т/га, кукурудзи на зерно – 

5,43 т/га. При цьому No-till обробіток ґрунту збільшив порівняно з оранкою 

накопичення вологи в 0-150 см шарі на початок вегетації на 38-50 мм, 

підвищив вміст гумусу в 0-10 см шарі ґрунту в посівах сої та пшениці озимої 

– на 0,06-0,12%. 
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Додаток Б.1 

Запаси продуктивної вологи у ґрунті у посівах сільськогосподарських 

культур за застосування No-till технології, ФГ «Дослідне» Семенівського 

району, Полтавської області, 2017 р. 

Варіант 
Шар ґрунту, 

см 
сівба збирання 

No-till 

Озима пшениця 
0-50 65 16 

0-150 198 48 

соя 
0-50 84 23 

0-150 242 74 

кукурудза 
0-50 79 32 

0-150 222 97 

Оранка 

Озима пшениця 
0-50 35 10 

0-150 144 40 

соя 
0-50 60 7 

0-150 203 46 

кукурудза 
0-50 65 19 

0-150 198 85 

 

 

Додаток Б.2 

Запаси продуктивної вологи у ґрунті у посівах сільськогосподарських 

культур за застосування No-till технології, ФГ «Дослідне» Семенівського 

району, Полтавської області, 2018 р. 

Варіант 
Шар ґрунту, 

см 
сівба збирання 

No-till 

Озима пшениця 
0-50 76 18 

0-150 206 42 

соя 
0-50 84 19 

0-150 262 101 

кукурудза 
0-50 95 15 

0-150 252 45 

Оранка 

Озима пшениця 
0-50 57 10 

0-150 169 50 

соя 
0-50 72 6 

0-150 216 94 

кукурудза 
0-50 72 17 

0-150 201 42 
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Додаток Б.3 

Запаси продуктивної вологи у ґрунті у посівах сільськогосподарських 

культур за застосування No-till технології, ФГ «Дослідне» Семенівського 

району, Полтавської області, 2019 р. 

Варіант 
Шар ґрунту, 

см 
сівба збирання 

No-till 

Озима пшениця 
0-50 83 27 

0-150 222 74 

соя 
0-50 88 24 

0-150 256 83 

кукурудза 
0-50 58 21 

0-150 202 71 

Оранка 

Озима пшениця 
0-50 73 0 

0-150 201 30 

соя 
0-50 63 5 

0-150 213 64 

кукурудза 
0-50 32 18 

0-150 127 62 

 

 

Додаток Б.4 

Вміст гумусу у ґрунті у посівах сільськогосподарських культур залежно від 

системи землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, Полтавської обл., 

2017 р., % 

Культура 
Шар ґрунту, 

см 

Система землеробства 

класична No-till 

Соя 

0-10 4,55 4,59 

10-20 4,31 4,24 

20-30 3,71 3,86 

30-60 3,30 3,32 

Озима пшениця 

0-10 4,87 4,77 

10-20 4,64 4,70 

20-30 4,17 4,28 

30-60 3,40 3,55 

Кукурудза на зерно 

0-10 4,29 4,29 

10-20 4,48 3,95 

20-30 3,66 3,48 

30-60 3,22 3,14 

НІР05 0,27 0,3 

Р,% 2,9 2,6 
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Додаток Б.5 

Вміст гумусу у ґрунті у посівах сільськогосподарських культур залежно від 

системи землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, Полтавської обл., 

2018 р., % 

Культура 
Шар ґрунту, 

см 

Система землеробства 

класична No-till 

Соя 

0-10 4,53 4,61 

10-20 4,37 4,28 

20-30 3,73 3,86 

30-60 3,35 3,32 

Озима пшениця 

0-10 4,87 4,80 

10-20 4,67 4,75 

20-30 4,20 4,29 

30-60 3,46 3,58 

Кукурудза на зерно 

0-10 4,32 4,30 

10-20 4,52 4,00 

20-30 3,68 3,51 

30-60 3,26 3,18 

НІР05 0,27 0,3 

Р,% 2,9 2,6 

 

 

Додаток Б.6 

Вміст гумусу у ґрунті у посівах сільськогосподарських культур залежно від 

системи землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, Полтавської обл., 

2019 р., % 

Культура 
Шар ґрунту, 

см 

Система землеробства 

класична No-till 

Соя 

0-10 4,53 4,59 

10-20 4,37 4,25 

20-30 3,75 3,88 

30-60 3,33 3,33 

Озима пшениця 

0-10 4,86 4,79 

10-20 4,64 4,72 

20-30 4,17 4,29 

30-60 3,43 3,58 

Кукурудза на зерно 

0-10 4,32 4,30 

10-20 4,52 3,99 

20-30 3,68 3,52 

30-60 3,24 3,16 

НІР05 0,27 0,3 

Р,% 2,9 2,6 
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Додаток Б.7 

Кислотність грунту системи землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-

н, Полтавської обл., 2017 р. 

Шар 

ґрунту, 

см 

рН грунту 

Соя Озима пшениця Кукурудза на зерно 

оранка No-till оранка No-till оранка No-till 

0-5 6,99 6,95 6,97 7,07 7,02 7,21 

5-10 6,86 7,05 6,95 7,06 6,85 7,08 

10-20 7,16 7,06 6,91 7,05 6,97 7,18 

20-30 7,06 7,12 7,00 7,09 7,02 7,12 

0-30 7,01 7,06 6,96 7,09 6,97 7,16 

30-60 7,17 6,99 7,15 7,15 7,22 7,14 

 

 

 

Додаток Б.8 

Кислотність грунту системи землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-

н, Полтавської обл., 2018 р. 

Шар 

ґрунту, 

см 

рН грунту 

Соя Озима пшениця Кукурудза на зерно 

оранка No-till оранка No-till оранка No-till 

0-5 6,97 6,96 6,97 7,08 7,05 7,24 

5-10 6,86 7,02 6,91 7,07 6,86 7,11 

10-20 7,13 7,05 6,90 7,05 6,95 7,18 

20-30 7,06 7,15 6,99 7,07 7,00 7,11 

0-30 7,03 7,06 6,94 7,07 6,95 7,16 

30-60 7,15 7,00 7,13 7,16 7,23 7,12 
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Додаток Б.9 

Вміст азоту в посівах сільськогосподарських культур залежно від системи 

землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, Полтавської обл., 2017 р., 

мг/кг ґрунту 

Культура 
Система 

землеробства 

Шар 

ґрунту, см 

Лужногідролізований 

азот 

Мінеральний 

азот 

Соя 

Класична 

0-10 133 21,3 

10-20 127 19,2 

20-30 111 16,6 

30-60 96 13,5 

No-till 

0-10 125 16,7 

10-20 105 14 

20-30 106 10,7 

30-60 94 10,1 

Озима 

пшениця 

Класична 

0-10 149 22,9 

10-20 140 21 

20-30 123 18,1 

30-60 106 15,4 

No-till 

0-10 128 18,8 

10-20 121 15,3 

20-30 103 12,7 

30-60 96 10,6 

Кукурудза на 

зерно 

Класична 

0-10 140 21,2 

10-20 135 18,4 

20-30 126 18 

30-60 113 14,4 

No-till 

0-10 120 17,3 

10-20 123 14,7 

20-30 115 12,4 

30-60 103 10,5 

НІР05 7 0,6 

Р,% 2,6 2,4 
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Додаток Б.10 

Вміст азоту в посівах сільськогосподарських культур залежно від системи 

землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, Полтавської обл., 2018 р., 

мг/кг ґрунту 

Культура 
Система 

землеробства 

Шар 

ґрунту, см 

Лужногідролізований 

азот 

Мінеральний 

азот 

Соя 

Класична 

0-10 136 21,7 

10-20 125 18,8 

20-30 113 16,4 

30-60 94 13,7 

No-till 

0-10 127 16,9 

10-20 103 13 

20-30 107 10,8 

30-60 91 10,1 

Озима 

пшениця 

Класична 

0-10 150 23 

10-20 140 22 

20-30 125 18,2 

30-60 107 15,3 

No-till 

0-10 128 18,8 

10-20 121 15,3 

20-30 104 12,7 

30-60 96 10,9 

Кукурудза на 

зерно 

Класична 

0-10 141 21,2 

10-20 136 18,5 

20-30 125 16 

30-60 112 14,2 

No-till 

0-10 122 17,1 

10-20 123 14,9 

20-30 116 12,4 

30-60 105 10,3 

НІР05 7 0,6 

Р,% 2,6 2,4 
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Додаток Б.11 

Вміст азоту в посівах сільськогосподарських культур залежно від системи 

землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, Полтавської обл., 2019 р., 

мг/кг ґрунту 

Культура 
Система 

землеробства 

Шар 

ґрунту, см 

Лужногідролізований 

азот 

Мінеральний 

азот 

Соя 

Класична 

0-10 136 21,8 

10-20 126 19,2 

20-30 112 16,2 

30-60 95 13,6 

No-till 

0-10 126 16,8 

10-20 104 13 

20-30 106 10,8 

30-60 92 10,1 

Озима 

пшениця 

Класична 

0-10 149 22,9 

10-20 141 21 

20-30 124 18,3 

30-60 106 15,3 

No-till 

0-10 128 18,8 

10-20 121 15,3 

20-30 103 12,8 

30-60 97 10,8 

Кукурудза на 

зерно 

Класична 

0-10 140 21,2 

10-20 137 18,4 

20-30 126 17 

30-60 112 14 

No-till 

0-10 121 17,2 

10-20 123 14,8 

20-30 115 12,4 

30-60 104 10,4 

НІР05 7 0,6 

Р,% 2,6 2,4 
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Додаток Б.12 

Вміст рухомого фосфору і калію у посівах сільськогосподарських культур 

залежно від системи землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, 

Полтавської обл., 2017 р., мг/кг ґрунту 

Культура 
Система 

землеробства 

Шар ґрунту, 

см 

Рухомий 

фосфор 

Рухомий 

калій 

Соя 

Класична 

0-10 56 163 

10-20 44 133 

20-30 39 126 

30-60 33 98 

No-till 

0-10 51 139 

10-20 41 119 

20-30 37 101 

30-60 30 83 

Озима пшениця 

Класична 

0-10 49 181 

10-20 49 152 

20-30 41 111 

30-60 31 106 

No-till 

0-10 52 154 

10-20 47 131 

20-30 39 113 

30-60 33 89 

Кукурудза на 

зерно 

Класична 

0-10 57 180 

10-20 48 158 

20-30 45 110 

30-60 31 102 

No-till 

0-10 55 147 

10-20 47 121 

20-30 41 97 

30-60 30 82 

НІР05 3 8 

Р,% 2,5 3 
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Додаток Б.13 

Вміст рухомого фосфору і калію у посівах сільськогосподарських культур 

залежно від системи землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, 

Полтавської обл., 2018 р., мг/кг ґрунту 

Культура 
Система 

землеробства 

Шар ґрунту, 

см 

Рухомий 

фосфор 

Рухомий 

калій 

Соя 

Класична 

0-10 54 166 

10-20 46 134 

20-30 41 128 

30-60 34 98 

No-till 

0-10 52 138 

10-20 42 119 

20-30 38 99 

30-60 31 85 

Озима пшениця 

Класична 

0-10 49 183 

10-20 50 151 

20-30 40 115 

30-60 34 103 

No-till 

0-10 52 155 

10-20 45 134 

20-30 37 114 

30-60 35 87 

Кукурудза на 

зерно 

Класична 

0-10 57 179 

10-20 47 159 

20-30 45 111 

30-60 35 102 

No-till 

0-10 56 147 

10-20 46 125 

20-30 42 98 

30-60 31 85 

НІР05 3 8 

Р,% 2,5 3 
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Додаток Б.14 

Вміст рухомого фосфору і калію у посівах сільськогосподарських культур 

залежно від системи землеробства, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, 

Полтавської обл., 2019 р., мг/кг ґрунту 

Культура 
Система 

землеробства 

Шар ґрунту, 

см 

Рухомий 

фосфор 

Рухомий 

калій 

Соя 

Класична 

0-10 54 165 

10-20 47 135 

20-30 40 127 

30-60 33 99 

No-till 

0-10 51 138 

10-20 42 120 

20-30 37 100 

30-60 30 86 

Озима пшениця 

Класична 

0-10 49 182 

10-20 48 152 

20-30 41 113 

30-60 32 105 

No-till 

0-10 53 154 

10-20 48 132 

20-30 38 113 

30-60 33 88 

Кукурудза на 

зерно 

Класична 

0-10 58 179 

10-20 47 158 

20-30 45 110 

30-60 33 102 

No-till 

0-10 55 148 

10-20 46 123 

20-30 41 97 

30-60 31 83 

НІР05 3 8 

Р,% 2,5 3 
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Додаток Б.15 

Врожайність сільськогосподарських культур та економічна ефективність за 

No-till обробітку, СФГ «Дослідне», Семенівський р-н, Полтавської обл. 

Сільськогосподар-

ські культури 

Роки 

2017 2018 2019 

І ІІ І ІІ І ІІ 

Озима пшениця 3,31 3,6 4,11 4,6 4,04 4,82 

Кукурудза 5,46 5,57 5,37 6,37 5,45 6,44 

Соя 1,82 2,01 2,13 2,2 1,98 2,07 

НІР05 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 

І – no-till обробіток; ІІ – оранка. 
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