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АНОТАЦІЯ 

Матвійчук Н. Г. Елементи біологізації вирощування картоплі в 

короткоротаційній сівозміні Правобережного Полісся. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук (доктора філософії) за спеціальністю 03.00.16 – 

екологія. – Житомирський національний агроекологічний університет, 

Житомир, 2018. 

Картопля – цінна продовольча, кормова і технічна культура, яка після 

зернових культур займає друге місце в структурі харчування. В Україні 

площа під картоплею складає приблизно 1,5 млн. га. Основні площі картоплі 

розташовані у Поліссі (близько 60 %).  

Перехід на біологічне землеробство має відбуватись з дотриманням 

основних його принципів: досягнення бездефіцитного, а краще позитивного 

балансу органічної речовини і біогенних елементів; дотримання науково 

обґрунтованих сівозмін; ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту; 

інтенсифікації використання біологічного азоту; застосуванням усіх ресурсів 

органічних добрив – гній, нетоварна частка врожаю (солома зернових і 

зернобобових), а також післяжнивні посіви сидератів та помірних доз 

мінеральних добрив; ефективного контролю рівня забур’яненості, ступеня 

ураження хворобами та шкідниками.  

Без дотримання цих умов, як правило, за короткий період часу 

створюється різко від’ємний баланс гумусу, фосфору та калію з наступним 

стрімким зменшенням родючості ґрунту і, як наслідок, врожаю 

сільськогосподарських культур.  

Питання комплексного дослідження процесу біологізації технології 

вирощування картоплі залишаються ще недостатньо розробленими. 

У дисертаційній роботі викладено результати дослідження з вивчення 

різних систем удобрення (органічна, органо-мінеральна, мінеральна) для 

умов Правобережного Полісся України з використанням: гною, побічної 
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продукції сільськогосподарських культур, сидерату, біологічного азоту 

(симбіотична азотфіксація) та різних їх поєднань. Системи удобрення 

розраховано балансовим методом – за різних співвідношень мінеральних та 

органічних добрив у ґрунт надходить однакова кількість елементів живлення. 

Отримано результати досліджень біологічного контролю (загортання 

соломи конюшини та зернових культур після обмолочування їх на насіння) за 

мінілізованого обробітку ґрунту під культури сівозміни. 

Встановлено оптимальне співвідношення органічних та помірних норм 

мінеральних добрив і їх вплив на агроекосистему ясно-сірого супіщаного 

лісового ґрунту за вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні 

Правобережного Полісся України.  

Виявлено залежність оптимальних параметрів і нормативних 

показників агрофізичних, агрохімічних, фітосанітарних і біологічних 

властивостей ґрунту з системою традиційного і «біологічного» ведення 

землеробства. Для Полісся України визначено мікробіологічний стан, 

поширення в орному шарі дощових черв’яків, виділення вуглекислоти, 

целюлозоактивність, нітрифікаційну здатність як показники біологічної 

активності ґрунту за «біологічного» ведення землеробства у технології 

вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні. 

Досліджено, що сумісне застосування гною з мінеральними добривами 

за органо-мінеральної системи (75 % гною + 25 % мінеральних добрив) 

спричиняє зміни в структурі мікробіологічного ценозу ґрунту: на фоні їх 

післядії зростає загальна чисельність мікроорганізмів у середньому на 31 %, 

амоніфікаторів – на 33 %, фосформобілізуючих бактерій – у 2,6 раз. 

Застосування лише мінеральних та післядія сидерату сприяють підкисненню 

ґрунту та збільшенню кількості грибів у мікробному ценозі, що забезпечує 

інтенсифікацію мінералізаційних процесів і порушення рівноваги у бік 

зменшення вмісту і запасів гумусу. Поєднання мінеральних добрив з 

органічними за органо-мінеральних систем в 2,6–2,7 рази підвищує 

активність нітрифікуючих бактерій порівняно до біологічного контролю.  
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Встановлено, що найвищий коефіцієнт мінералізації забезпечує 

внесення мінеральних добрив – 2,8 та застосування сидерату – 2,7, тобто у 

варіантах із нижчою біологічною активністю ґрунту і потужними процесами 

мінералізації, де вони переважають відповідно процеси іммобілізації. 

Найнижчий коефіцієнт мінералізації – за використання гною та за органо-

мінеральних систем – 2,3–2,4. Коефіцієнт оліготрофності є найвищим на 

біологічному контролі, за органічної системи (сидерати – 20 т/га) та за 

внесення лише мінеральних добрив, що вказує на погіршення трофічного 

режиму ґрунту.  

Досліджено, що інтенсивний перебіг мікробіологічних процесів у 

ґрунті відбувався у варіантах за внесення гною як окремо, так і у поєднанні з 

мінеральними добривами. Розкладання лляного полотна у цих варіантах 

досягало 59–61 %, що на 24–28 % більше порівняно до біологічного 

контролю.  

Найсприятливіші умови для емісії СО2 складаються за органічної (гній 

50 т/га) – 35,7 мг/кг ґрунту СО2 за добу та органо-мінеральної системи 

удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) – 34,1 мг/кг ґрунту 

СО2 за добу.  

Внесення органічних добрив як окремо, так і у поєднанні з 

мінеральними добривами за органічної та органо-мінеральних систем 

забезпечує найкращі умови існування вермибіоти: чисельність дощових 

черв’яків збільшується у 2 рази, маса їх порівняно до біологічного контролю 

збільшується на 60–70 %, що є одним з показників біологізації технології 

виробництва картоплі. 

Чисельність фітотоксичних мікроорганізмів зменшується завдяки 

внесенню органічних речовин у вигляді напівперепрілого гною та в 1,5–2 

рази знижується фітотоксичність ґрунту, що позитивно впливає на 

екологічний стан агроценозу картоплі. 

Нами встановлено, що найменші викиди нітроген (І) оксиду 

відбувалися за біологічного контролю – 47,6 кг N2O/га. За органо-мінеральної 
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системи удобрення (75 % гною + 25 % мінеральних добрив) до атмосфери 

надходило в середньому 84,1 кг N2O/га, що на 10,9 кг N2O/га менше, ніж за 

органічної системи за внесення гною нормою 50 т/га.  

Органічні речовини за внесення до ґрунту сприяють зменшенню його 

щільності, що покращує ріст й розвиток рослин та формування врожаю. 

Зокрема, за органо-мінеральної системи (75 % гною + 25 % мінеральних 

добрив) зменшилась щільність ясно-сірого опідзоленого ґрунту до 1,16 г/см3  

в 0–10 см шарі і до 1,25 г/см3  у 10–20 см шарі ґрунту.  

Найсприятливіші умови утримання вологи були за органічної (гній 

 50 т/га) та органо-мінеральної (75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) 

системи удобрення, де запаси вологи більші на 9–11% порівняно з 

мінеральною системою.  

Встановлено, що найсприятливіші умови для інтенсивного нагромадження 

макроелементів у ясно-сірому опідзоленому ґрунті були за органо-мінеральної 

системи удобрення (75 % гною + 25 % мінеральних добрив): N – 120 мг/кг 

ґрунту, P2O5 – 129 мг/кг ґрунту та K2O – 85 мг/кг ґрунту.  

Найбільший вміст гумусу забезпечує органо-мінеральна (75 % гною + 

25 % мінеральних добрив) система удобрення – 1,35 % (+0,22 %). Дещо 

поступається органічна система (гній 50 т/га), яка забезпечує вміст гумусу 

1,33 % (+0,20 %).  

Найінтенсивніший ріст картоплі забезпечує органо-мінеральна система 

(75 % гною + 25 % мінеральних добрив): висота рослин збільшується на 25 % 

у фазу бутонізації та на 55% у фазу цвітіння; кількість стебел на 95 тис.шт./га 

більше порівняно до біологічного контролю (+40 %); площа листкової 

поверхні збільшується на 25 % у фазу повних сходів та на 52 % у фазу 

цвітіння; надземна маса рослин картоплі збільшується на 43 % у фазу 

бутонізації та на 68 % у фазу цвітіння порівняно до біологічного контролю. 

За різних метеорологічних умов найбільшу врожайність формує 

агроценоз картоплі на фоні органо-мінеральної системи удобрення (75 % 

органічних + 25 % мінеральних добрив), яка забезпечує збільшення врожаю 



6 
 

 

бульб на 65,1 % порівняно до біологічного контролю. 

Вихід сухих речовин та крохмалю за органо-мінеральної системи 

удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних добрив), більший порівняно 

до біологічного контролю відповідно на 2,6 і 1,7 т/га у наслідок зростання 

врожайності  та товарності бульб картоплі. Застосування органо-мінеральної 

системи удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) сприяє 

збільшенню умісту вітаміну С на 17% порівняно до біологічного контролю. 

Вирощування картоплі сорту Беллароза за внесення 50 т/га гною, 

застосування органо-мінеральних та органічної систем із сидератом, а також 

мінеральної з оптимальною кількістю азоту (N50) не призводить до 

перевищення ГДК (250 мг нітратного азоту на 1 кг сирої маси) нітратів у 

бульбах. 

Дослідженням встановлено, що в агроекологічних умовах 

Правобережного Полісся України на ясно-сірих супіщаних ґрунтах з низьким 

умістом в ґрунті азоту, середнім фосфору та калію для покращання основних 

агрофізичних, біологічних властивостей і позитивного балансу гумусу в 

ґрунті, збільшення продуктивності та поліпшення якості бульб картоплі 

доцільно застосовувати органо-мінеральну систему удобрення – внесення 

гною 37,5 т/га + N12,5Р10К17,5.  

Одержані результати дослідження мають практичне значення для 

збереження навколишнього природного середовища та зменшення 

негативного навантаження в агросфері з метою отримання екологічно чистої 

продукції бульб картоплі та розширеного відтворення родючості ґрунтів. 

Ключові слова: картопля, альтернативне удобрення, системи 

удобрення, розширене відтворення, біологічна активність ґрунту, парникові 

гази, урожайність, енергетична ефективність, економічна ефективність. 
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SUMMARY 

 

Matviichuk N. H. Elements of Biologization of Potato Cultivation in Short-

Rotation Crop Rotation of the Right-bank Polissya. – Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

Scientific Paperto obtain the degree of a candidate of agricultural sciences 

(doctor of philosophy) in 03.00.16 – Ecology. – Zhytomyr National Agroecological 

University, Zhytomyr, 2018. 

Potatoes is a valuable food, feed and technical culture, which after the grain 

crops occupy second place in the structure of nutrition. In Ukraine, the area under 

potato is about 14,5 million hectares. The main potato fields are located in Polissia 

(about 60 %).  

The transition to biological farming should be carried out in compliance with 

its basic principles: the achievement of a deficit-free, and better, positive balance 

of organic matter and biogenic elements; observance of scientifically grounded 

crop rotation; soil protection technologies for soil tillage; the intensification of the 

use of biological nitrogen; application of all resources of organic fertilizers – 

manure, intact share of crop (straw of cereals and legumes), as well as post-harvest 

cedar siderates and moderate doses of mineral fertilizers; effective control of 

inbredness, degree of disease and pests. 

Without these conditions, as a rule, a sharply negative balance of humus, 

phosphorus and potassium is created in a short period of time, followed by a rapid 

decrease in soil fertility and, consequently, a crop yield. 

The issues of integrated study of the process of biologization of potato 

cultivation technology are still not sufficiently developed. 

In the dissertation work the results of research on the study of different 

fertilizer systems (organic, organo-mineral, mineral) in potato cultivation 

technology in the conditions of the Right-bank Polissya of Ukraine with use of: 

manure, by-products of agricultural crops, siderate, biological nitrogen (symbiotic 

nitrogen fixation) and their various combinations of fertilizing systems are 
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calculated by the balance method - in the various ratios of mineral and organic 

fertilizers, the same amount of nutrients comes into the soil. 

The results of biological control (clover straw and grain crop sowing after 

threshing them on seeds) were obtained for minimized tillage under crop rotation 

crops. 

The optimal correlation of organic and temperate norms of mineral 

fertilizers and their influence on agroecosystem of clear-gray sandy forest soil for 

growing potatoes in short-rotation crop rotation of the Right-bank Polissya of 

Ukraine.  

Dependence of optimal parameters and normative indices of agrophysical, 

agrochemical, phytosanitary and biological soil properties with the system of 

traditional and "biological" farming. For the Polissya of Ukraine, the 

microbiological state, distribution in the arable layer of rainworms, the release of 

carbon dioxide, cellulose activity, nitrification capacity as indicators of biological 

activity of the soil for the «biological» farming in the technology of potato 

cultivation in short-rotation crop rotation are determined. 

It was investigated that the combined application of manure with mineral 

fertilizers by organo-mineral system (75 % of manure + 25 % of mineral 

fertilizers) causes changes in the structure of microbiological cenosis of the soil: 

the average number of microorganisms increases by 31 %, ammonifiers – by 33 %, 

phosphor-mobilizing bacteria – 2,6 times. The application of mineral fertilizers and 

the aftereffects of siderate contribute acidification of soil and to the increase in the 

number of fungi in the microbial cenosis, which provides intensification of the 

mineralization processes and the imbalance in the direction of reducing the content 

and stocks of humus. The combination of mineral fertilizers with organic by 

organo-mineral systems in 2,6–2,7 times increases the activity of nitrifying 

bacteria in comparison with biological control.  

It was established that the highest mineralization coefficient of soil provides 

the application of mineral fertilizers – 2,8 and the use of siderate – 2,7, that is, in 

variants with lower biological activity of soil and powerful mineralization 
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processes, where they predominate, respectively, processes of immobilization. The 

lowest mineralization rate is for using manure (50 tons/ha) and for organo-mineral 

systems – 2,3–2,4. The oligotrophic coefficient is the highest in biological control, 

for the organic system (siderates – 20 t/ha) and for the application of mineral 

fertilizers only, indicating a deterioration of the trophic mode of the soil. 

It was investigated that the intense course of microbiological processes in 

the soil occurred in variants for entering manure separately, and in combination 

with mineral fertilizers. The expansion of the linen cloth in these variants reached 

59–61 %, which is 24–28 % more compared with biological control. 

The most favorable conditions for the emission of CO2 were formed by 

organic (manure 50 t/ha) – 35,7 mg/kg of soil per CO2 day and organo-mineral 

fertilizer system (75 % organic + 25 % mineral fertilizers) – 34,1 mg/kg of soil per 

CO2 day. 

The insertion of organic fertilizers, both individually and in combination 

with mineral fertilizers for organic and organo-mineral systems, provides the best 

conditions for the existence of vermibiots: the number of earthworms increases by 

2 times, their mass, as compared with biological control, increases by 60–70 %, 

which is one of the indicators of biologization of potato production technology. 

The number of phytotoxic microorganisms reduces the introduction of 

organic substances in the form of semi-perforated manure and in 1,5–2 times 

reduces the phytotoxicity of the soil, which positively affects the ecological state of 

the agrocentose of potatoes. 

We found that the lowest emissions of nitrogen (I) oxide occurred in 

biological control – 47,6 kg N2O/ha. In the organo-mineral system of fertilizers  

(75 % manure + 25 % of mineral fertilizers), an average of 84,1 kg N2O/ha was 

received on the atmosphere, which is 10,9 kg N2O/ha less than the organic system 

for making manure at a rate of 50 tons/ha. 

Organic substances for introduction into the soil contribute to the reduction 

of its density, which improves the growth and development of plants and the 

formation of the crop. In particular, for the organo-mineral system (75 % manure + 
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25 % of mineral fertilizers), the density of light-gray podzolized soil decreased to 

1,16 g/cm3 in the 0–10 cm layer and to 1,25 g/cm3 in the 10–20 cm layer of soil.  

The most favorable conditions for moisture storage were organic (manure  

50 t/ha) and organic-and-mineral (75 % organic + 25 % mineral fertilizers) 

fertilizer system, where the moisture content is greater by 9–11 % compared to the 

mineral system. 

It was found that the most favorable conditions for the intensive 

accumulation of macronutrients in light gray honeycomb soils was organic-and-

mineral fertilizer system (75 % manure + 25 % mineral fertilizers): N – 120 mg/ kg 

soil, P2O5 – 129 mg/ kg soil and K2O – 85 mg/ kg soil. 

The highest humus content is provided by the organo-mineral fertilizer 

system (75 % manure + 25% mineral fertilizers) – 1,35 % (+ 0,22 %). Somewhat 

inferior to the organic system (manure 50 t/ha), which provides a content of humus 

of 1,33 % (+  0,20 %). 

The organo-mineral system (50 % manure + 50 % mineral fertilizers), which 

provided humus content of 1,29 % (+0,19 %) and the organic system (manure  

50 t/ha), in which the humus content was 1,28 % (+0,18 %), is slightly inferior. 

The most intense growth of the potato is provided by the organo-mineral 

system (75 % manure + 25 % of mineral fertilizers): the plant height is increased 

by 25 % in the budding phase and by 55 % in the flowering phase; the number of 

stems at 95 thousand pcs./ha more compared to biological control (+ 40 %); the 

area of the leaf surface is increased by 25 % in the phase of full stairs and by 52 % 

in the flowering phase; the overweight of potato plants is increased by 43 % in the 

phase of budding and by 68 % in the flowering phase compared with the biological 

control. 

Under different meteorological conditions, the largest yield is generated by 

agrocentose potato on the background of an organo-mineral fertilizer system (75 % 

organic + 25 % mineral fertilizers), which increases the yield of tubers by 65,1 % 

compared with biological control. 

The yield of dry matter and starch for the organo-mineral fertilizer system 
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(75 % organic + 25 % mineral fertilizers), which is 2,6 and 1,7 t/ha higher, 

respectively, due to the increase in yield and commerciality of potato tubers. The 

application of organo-mineral fertilizers (75 % organic + 25 % mineral fertilizers) 

contributes to an increase in the content of vitamin C by 17 % compared with 

biological control. 

The cultivation of potatoes of the Belarossa variety for the introduction of  

50 t/ha of manure, the use of organo-mineral and organic systems with siderate, as 

well as mineral with an optimal amount of nitrogen (N50) does not lead to an 

excess of MPC (250 mg nitrate nitrogen per 1 kg of crude mass) of nitrates in 

bubbles. 

The research has established that in agrarian and ecological conditions of the 

Right Bank Polissya of Ukraine on clear-gray, sandy soils with low content in the 

soil of nitrogen, medium phosphorus and potassium to improve the basic 

agrophysical, biological properties and positive balance of humus, increase 

productivity and improve the quality of potato tubers, it is expedient to use organo- 

mineral fertilizer system (manure 37,5 t/ha + N12,5Р10К17,5), which provides more 

than 33 t/ha of tubers, which is 65 % more compared to biological control. 

The obtained results of the research are of practical importance for the 

preservation of the environment and the reduction of the negative loading in the 

agro-sphere to produce environmentally friendly products of potato tubers and 

enhanced fertility reproduction of soils. 

Key words: potatoes, alternative fertilizer, fertilizer systems, extended 

reproduction, soil biological activity, greenhouse gases, yield, energy efficiency, 

economic efficiency. 
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ВСТУП  
 

Актуальність теми досліджень. Картопля – цінна продовольча, 

кормова і технічна культура. З картоплі виробляють близько 500 видів 

продуктів. У бульбах картоплі міститься близько 26 % сухих речовин, із яких 

80–85 % – це крохмаль і майже 3 % – білкові речовини. Сирий протеїн 

містить у своєму складі 14 з 20 незамінних амінокислот. До складу картоплі 

також входить глюкоза, сахароза, фруктоза, пектинові речовини, 

мікроелементи, клітковина, каротин, органічні кислоти і інші. Бульби 

картоплі містять вітаміни Е, К, Д, РР, В, В6, В2, В3, С [86, 87]. 

Картопля після зернових культур займає друге місце в структурі 

харчування. На приватні господарства населення припадає до 98 % площі 

насаджень цієї культури. В Україні площа під картоплею складає  

1,3 млн га. Основні площі картоплі розташовані у Поліссі (близько 60 %). 

Середня урожайність бульб у сприятливі роки сягає 125–130 ц/га, а у 

приватному секторі – 200–300 ц/га [116, 87]. 

Перед сільським господарством України стоїть завдання щодо 

вдосконалення шляхів його подальшого розвитку. Актуальність вибору теми 

дослідження зумовлена стрімким погіршенням стану природних ресурсів, 

задіяних в агропромисловому виробництві, забрудненням навколишнього 

природного середовища унаслідок зростання антропогенного навантаження 

на довкілля, а також зростаючою стурбованістю суспільства проблемою 

нестачі продовольства та погіршенням його якості у планетарному масштабі. 

В Україні здійснюється вимушений, стихійний перехід на біологічне 

землеробство з недотриманням основних його принципів: досягнення 

бездефіцитного балансу органічної речовини і біогенних елементів, 

дотримання науково обґрунтованих сівозмін, ґрунтозахисних технологій 

обробітку ґрунту, інтенсифікації використання біологічного азоту та ін. За 

таких умов виснажуються ґрунти і погіршуються їхні фізико-хімічні 

властивості, зменшується продуктивність агроекосистем і погіршується 

якість продукції. 
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Нові економічні умови господарювання та інтеграція України до 

міжнародного співтовариства висувають одночасно нові вимоги до якості 

продукції, технологій виробництва, забезпечення внутрішнього та 

просування її на ринки світу. Тому виробничі процеси у сільському 

господарстві, особливо в землеробстві, пов’язані з технологічними 

чинниками і повинні відповідати сучасним світовим стандартам. 

Соціально-економічний розвиток України вимагає гарантованої 

продовольчої безпеки держави, забезпечення населення високоякісними та 

екологічнобезпечними продуктами харчування для збереження його 

здоров’я, поліпшення добробуту суспільства. Таку безпеку гарантує 

продукція екологобезпечних та ресурсоощадних систем землеробства, 

зокрема, системи органічного (біологічного, екологічного) землеробства.  

Серед вітчизняних вчених дослідженням розвитку та запровадження 

біологізації сільськогосподарського виробництва займалися такі вчені, як  

М. К. Шикула, П. І. Бойко, В. Ф. Сайко, В. П. Гудзь, І. А. Шувар, Ю. П. Манько, 

Ю. О. Тараріко, О. Ф. Смаглій, П. В. Писаренко, В. П. Стрельченко та ін. 

Однак, ще недостатньо розробленим є напрям комплексного 

дослідження екологічних та організаційних чинників систем удобрення за 

умов біологізації технології вирощування картоплі, що є актуальністю 

сьогодення. Це вимагає більш системного підходу до вивчення процесу 

біологізації виробництва у системі удобрення картоплі, що зумовило 

необхідність дослідити це в дисертаційній роботі.  

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

Дослідження виконано впродовж 2012–2014 рр. відповідно до НДП 

Житомирського національного агроекологічного університету «Розробка та 

оцінка елементів біологізації в системі землеробства в умовах Полісся» 

(номер державної реєстрації 0112U000338). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – дослідження та 

обґрунтування елементів біологізації вирощування картоплі у 

короткоротаційній сівозміні за різних систем удобрення на ясно-сірих 
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лісових ґрунтах, що спрямовані на вирощування екологічно безпечної 

продукції, поліпшення і охорони родючості ґрунтів, підвищення їх 

екологічної стійкості в умовах Полісся України. Здійснити комплексну 

оцінку агроекологічного стану ґрунту та його впливу на врожай картоплі. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 

- теоретично обґрунтувати застосування елементів біологізації 

технології вирощування картоплі; 

- дослідити можливі шляхи поліпшення і охорони родючості 

ґрунтового покриву унаслідок біологізації технології вирощування картоплі; 

- мінімізувати надходження шкідливих елементів унаслідок збільшення 

в системі удобрення частки елементів органогенного походження над 

елементами техногенного походження; 

- встановити оптимальне співвідношення органічних та помірних норм 

мінеральних добрив у технології вирощування картоплі;  

- визначити мікробний ценоз ґрунту та особливості його 

функціонування; 

- дослідити біологічну активність ґрунту за різних систем удобрення; 

- визначити фітотоксичність ґрунту за різних систем удобрення; 

- визначити викиди парникових газів залежно від систем удобрення;  

- визначити динаміку щільності складення та вологості ґрунту за різних 

системах удобрення картоплі в короткоротаційній сівозміні; 

- вивчити вплив окремого та сумісного застосування органічних і 

мінеральних добрив на кислотність, поживний режим та стан гумусу ґрунту; 

- встановити вплив дослідних агротехнологічних факторів на ріст й 

розвиток рослин, формування врожаю та якості бульб картоплі; 

- дати економічну і біоенергетичну оцінку застосуванню добрив у 

технології вирощування картоплі. 

Методи дослідження. Польовий – для реєстрації фенологічних фаз 

росту й розвитку рослин, виявлення вірогідної різниці впливу систем 

удобрення на родючість, біологічну активність ґрунту та продуктивність 
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агроценозу між варіантами досліду; кількісно-ваговий – для визначення 

забур’яненості, врожайності та елементів її структури, вологості ґрунту; 

лабораторний – визначення рН, умісту гумусу, елементів живлення, 

мікробного ценозу ґрунту, якості сільськогосподарської продукції; 

математично-статистичний – для оцінки вірогідності одержаних 

результатів дослідження; розрахунково-порівняльний – для оцінки 

економічної та енергетичної ефективності дослідних факторів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в умовах 

Правобережного Полісся України на дослідному полі Житомирського 

національного агроекологічного університету в стаціонарному польовому 

досліді виконано дослідження з вивчення різних систем біологізації 

землеробства у технології вирощування картоплі у короткоротаційній 

сівозміні з використанням: гною, побічної продукції сільськогосподарських 

культур, сидерату, біологічного азоту (симбіотична азотфіксація) та різних їх 

поєднань;  

- на основі виконаного дослідження вивчено і розроблено принципи 

біологізації землеробства в умовах Правобережного Полісся України за 

енерго- та ресурсоощадної технології вирощування картоплі в 

короткоротаційній сівозміні; 

- системи удобрення розраховано балансовим методом – за різних 

співвідношень мінеральних та органічних добрив у ґрунт надходить однакова 

кількість елементів живлення; 

- отримано результати дослідження біологічного контролю (загортання 

соломи конюшини та зернових культур після обмолочування їх на насіння) за 

мінімізованого обробітку ґрунту під культури сівозміни; 

- унаслідок узагальнення теоретичних і експериментальних даних 

уперше для умов Полісся розраховано параметри викидів парникових газів 

залежно від систем удобрення картоплі; 

удосконалено: 

- в умовах Полісся України біологізацію технології вирощування 
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картоплі в короткоротаційній сівозміні за різних систем удобрення; 

дістали подальшого розвитку:  

- дослідження процесів екологічної стійкості ґрунту за різних систем 

удобрення картоплі в короткоротаційній сівозміні Правобережного Полісся; 

-управління процесами формування високої врожайності і 

технологічних показників якості бульб; 

- здійснено агроекологічну оцінку різних систем удобрення картоплі і 

встановлено можливий негативний ефект від їх застосування, що 

уможливлює внести необхідні корективи при їх впровадженні у 

сільськогосподарське виробництво. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

використано та впроваджено в умовах фермерського господарства 

«Сонячний пагорб» та селянсько-фермерського господарства «Ставрів» 

Житомирського району Житомирської області з метою отримання екологічно 

чистої продукції бульб картоплі і розширеного відтворення родючості 

ґрунтів, а також збереження навколишнього природного середовища та 

зменшення техногенного навантаження на агросферу (дод. А, Б). 

Матеріали дисертаційної роботи використано у науковій і навчальній 

роботі Житомирського національного агроекологічного університету, 

зокрема, у лекційних курсах навчальних дисциплін «Органічне та 

біодинамічне землеробство», «Органічне землеробство та сертифікація 

продукції», «Екологія ґрунту», «Використання добрив в органічному 

виробництві», «Агрохімія», а також під час проведення лабораторно-

практичних занять за вказаними дисциплінами (дод. В). 

Особистий внесок здобувача полягає у здійсненні огляду й аналізу 

літературних джерел за темою дисертації, формулюванні робочої гіпотези та 

завдань експериментів, визначенні шляхів їх реалізації, виконанні 

лабораторних і польових дослідів, статистичного опрацювання експери-

ментальних даних, узагальненні результатів дослідження, опублікуванні 

одержаних результатів та оформленні дисертаційної роботи. 
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Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

оприлюднено і отримали схвалення на науково-практичних форумах різних 

рівнів: VIII Міжнародній науковій конференції «Агроэкологические аспекты 

устойчивого развития АПК», (Брянск, 2011 г.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Теоретические и прикладные аспекты современной 

фитопатологии и иммунитета растений» (Минск – Самохваловичи, 13–15 

июля, 2011 г.), Конференції молодих вчених «Наукові здобутки молоді – 

вирішенню проблем АПК» (Житомир, 29–30 травня 2012 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку аграрної науки 

в XXI столітті» (Львів, 7–8 грудня 2012 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 18–

20 квітня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених «Молодежь и инновации – 2013» (Горки, Республика Беларусь, 29–31 

мая 2013 г.), Науково-практичній конференції «Наукові читання. – 2013» 

(Житомир, 2013 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Органічне виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 23 квітня 2015 

р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Современное состояние и 

перспективы развития агропромышленного комплекса» (Курган, РФ, 27 

апреля 2016 г.).  

Публікації. За матеріалами дисертаційних досліджень опубліковано 15 

наукових робіт, з яких 1 стаття у наукових фахових виданнях України, 

внесених до міжнародних наукометричних баз даних, 4 статті у наукових 

фахових виданнях України, 1 стаття у науковому виданні іншої держави, 9 

матеріалів тез та доповідей у збірниках міжнародних і всеукраїнських 

конференцій (дод. П).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 246 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 37 таблицями і 

22 рисунками; складається з анотацій, вступу, 6 розділів, висновків, 

пропозицій виробництву, списку використаних джерел, який налічує 255 

найменувань, у тому числі 23 латиницею та 33 додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕЛЕМЕНТИ БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА В ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ) 

 

1.1. Картоплярство – вагома галузь світового господарства 
 

Картопля займає важливе місце в сільськогосподарському виробництві 

України. Будучи цінною продовольчою культурою, або «другим хлібом», як 

її називають у народі, картопля водночас є висококалорійним кормом для 

тварин і однією з найголовніших технічних культур [1, 86, 87, 116]. 

Вважають, що за універсальністю використання у різних галузях 

народного господарства з картоплею не може зрівнятися жодна 

сільськогосподарська культура. 

Посівна площа під картоплею у світі становить близько 18 млн га, у 

Європі – близько 13 млн га, в Україні картопля – 1,3 млн га. 

Світове виробництво картоплі становить у середньому близько 

300 млн т. Основну частину картоплі у світі вирощують в країнах Європи: 

Росія, Україна, Польща, Німеччина, Франція, Італія, Білорусь. Головні 

виробники її на американському континенті – США і Канада, в Азії – Китай 

та Індія. Картоплю вирощують понад 130 країн світу у різних ґрунтово-

кліматичних умовах. 

Потенційна врожайність картопляного поля становить для Північної 

Америки 1400 ц/га, а для Європи близько 1000 ц/га, проте середня 

врожайність бульб у світі – 140–150 ц/га. Найвищий урожай вирощують в 

Голландії – 550–650 ц/га, дещо нижчі – у Данії, Великобританії, Бельгії, 

Франції, Німеччині – 350–450 ц/га, а найнижчий – у Перу, Болівії, Алжирі – 

менше ніж 100 ц/га [84].  

Серед інших польових культур картопля займає одне з перших місць за 

кількістю поживних речовин, які можна одержати з одиниці площі. Щоб 

забезпечити повну потребу картоплі для продовольства і на корм, для 
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одержання насіння та перероблення на картоплепродукти, в Україні щорічно 

потрібно вирощувати 18–20 млн тонн бульб. [4, 25, 71, 81]. 

Важливе значення мають бульби картоплі як сировина для виробництва 

крохмалю, клею, цукру, патоки, спирту, декстрину, глюкози та ін. На заводах 

і фабриках із продуктів переробляння картоплі виготовляють лаки, штучний 

шовк, парфуми, ліки та інші вироби. Картопляний крохмаль, який 

виробляють в основному для продовольства, використовують також у різних 

галузях промисловості: текстильній, консервній, м'ясо-молочній, паперовій, 

хімічній та ін. [1, 81, 86, 87].  

З тонни картоплі можна одержати 9,5 дкл спирту-сирцю або 140 кг 

сухого крохмалю чи 100 кг декстрину. Крім того, із бульб картоплі 

виготовляють сагову крупу, картопляне борошно, сушену картоплю.  

З 1995 року в Україні значно зросло виробництво картоплепродуктів – чіпсів, 

картоплі-фрі, картопляного пюре, мороженої й консервованої картоплі та 

інших продуктів [84, 98, 110]. 

Картопля є цінною кормовою культурою для усіх видів 

сільськогосподарських тварин: її бульби згодовують великій рогатій худобі, 

використовують для відгодівлі свиней та ін.  

Поживність 1 кг картоплі становить 0,3 кормової одиниці, 16 г 

перетравного протеїну. З 1 га картоплі врожайністю 200 ц/га можна одержати 

6000 кормових одиниць. За кількістю кормових одиниць та перетравного 

білка, які можна одержати з гектара посіву, картопля поступається лише 

кукурудзі та цукровим бурякам і набагато перевищує ячмінь, овес, пшеницю, 

кормові буряки та інші культури. Середній урожай картоплі з одного гектара 

за кількістю кормових одиниць дорівнює врожаю вівса, зібраного з 2,2 га, 

ячменю – з 2 га або вики – з 2,3 га [1, 116, 160].  

У той самий час, не зважаючи на важливе значення, частка посівних 

площ під картоплею у загальній структурі рослинництва і надалі складає 

лише 5%, поступаючись зернобобовим (54,8%), технічним (30,6%) та 

кормовим (7,6%) культурам (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Посівні площі основних сільськогосподарських культур та їх 

структура в Україні за 2014 р. [166] 

Культура Зібрана 
площа, тис. га 

Структура площ 
посіві, % 

Посівна площа - усього 27258,0 100,0 
Зернові та зернобобові культури - 
усього 

14946,0 54,8 

     у т. ч. пшениця (озима і яра) 6144,5 22,5 
     кукурудза 4714,6 17,3 
Технічні культури - всього 8339,5 30,6 
     у т. ч. цукрові буряки 333,3 1,2 
     соняшник на зерно 5149,2 18,9 
Кормові культури - всього 2077,8 7,6 
Картопля та овочеві і баштанні 
культури - всього 

1895,4 7,0 

     у т. ч. овочеві і баштанні 541,1 2,0 
     картопля 1348,2 5,0 

 

Картопля має важливе агротехнічне значення. Під картоплю виконують 

глибокий (понад 20 см) обробіток ґрунту, вносять рекомендовані дози 

органічних і мінеральних добрив, систематично доглядають за рослинами, 

звільняючи цим ґрунт від бур’янів. Тому картопля є одним з кращих 

попередників для озимої і ярої пшениці, жита, ячменю, однорічних трав, 

бобових культур, моркви, буряку і багатьох інших культур. На Поліссі 

картопля дає високі врожаї на бідних піщаних та супіщаних ґрунтах. 

Картопля забезпечує високі врожаї після різних попередників. 

Розміщують її після озимих зернових, зернобобових, однорічних і 

багаторічних трав, кукурудзи на силос, люпину, льону.  

Картоплю часто вирощують беззмінно, що призводить до сильного 

розвитку хвороб і шкідників, з якими є значні проблеми й у разі дотримання 

чергування культур [1, 27, 86]. Навіть на родючих ґрунтах з систематичним 

удобренням, врожаї бульб за повторного вирощування картоплі неминуче 

зменшуються на понад 30 %. Тому повертати картоплю на попереднє місце в 

сівозміні можна не раніше ніж через 3–5 років [4, 11, 44, 53, 54, 87, 160]. 
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1.2. Еколого-фітобіологічні особливості картоплі 

 
На ріст й розвиток сільськогосподарських культур впливають 

різноманітні екологічні фактори, які умовно поділяють на абіотичні (фактори 

неживої природи, що формують екотоп), біотичні (вплив організмів один на 

одного і на навколишнє середовище, що утворюють біотоп) і антропогенні 

(різноманітні форми впливу людини на рослинність і на навколишнє 

середовище) [104, 184, 212]. Для отримання високих й сталих врожаїв із 

високими якісними показниками сільськогосподарської продукції необхідно 

обґрунтувати виконання комплексу агротехнічних заходів, які забезпечують 

оптимальний режим живлення та водообміну рослин, раціональне 

використання сонячної енергії, систему захисту рослин від шкідливих 

організмів. 

Вирощування кожної культури супроводжується зміною водно-

фізичних, поживних і мікробіологічних режимів ґрунту, розвитком і 

нагромадженням в агроценозі та ґрунті специфічних бур’янів, шкідників, 

збудників хвороб і токсичних речовин, негативний вплив яких посилюється 

за частого і повторного розміщення культур в сівозміні [49, 105]. 

Біологічні особливості картоплі вимагають пухких ґрунтів. Ці вимоги 

ґрунтуються на механічній дії бульб на ґрунт під час їх росту. За врожайності 

бульб 0,5 кг на 1 кущ, тобто 250 ц/га, вони повинні вивільнити від ґрунту 

простір об'ємом 0,5 дм3, що на 1 га посіву становить близько 20 м3. Корені 

картоплі потребують у десятки разів більше кисню, ніж інші 

сільськогосподарські культури. Відомо, що інтенсивність дихання бульб 

картоплі у межах 7–12 мл О2 на 1 г сухої маси коренів, що у 5 разів 

перевищує інтенсивність дихання коренів соняшнику [106, 135]. 

За умов нестачі кисню в ґрунті бульби слабо утворюються і 

розвиваються, затримуються у строках дозрівання. Вважають, що для 

картоплі кращими ґрунтами, котрі забезпечують кореневу систему киснем та 

чинять менший опір ростові бульб, є легкі піщані ґрунти. Проте, існує думка, 
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що найвищу врожайність бульб картоплі отримують на легкосуглинкових 

ґрунтах [4, 110, 160]. 

Оптимальна щільність ґрунту під час вирощування картоплі 

визначається його гранулометричним складом, вологістю. На дерново-

підзолистих супіщаних і чорноземних ґрунтах найкращі умови для росту 

картоплі створюються за щільності 1,3–1,4 г/см3, а на дерново-підзолистих 

піщаних та сірих лісових ґрунтах – 1,0–1,2 г/см3 [86, 87, 98]. 

Світло є одним з основних екологічних факторів, без яких життя 

рослин не можливе. Різні рослини по-різному реагують на режим освітлення. 

Картопля – рослина короткого дня, вимоглива до світла. При затіненні 

порушуються процеси фотосинтезу і зменшується врожайність. Навіть за 

незначного зменшення освітлення відбувається пожовтіння рослин, 

витягування стебел, погіршується засвоєння елементів живлення з ґрунту. 

Такі несприятливі умови можуть скластися і за надмірного загущення посівів 

картоплі. 

На ріст й розвиток культури значно впливає і такий екологічний 

фактор, як температура. 

Вимоги картоплі до температури повітря і ґрунту у різні фази розвитку 

рослин неоднакові. Інтенсивне проростання бульб розпочинається за 

температури ґрунту 7–8 °С на глибині садіння (6–12 см). Достатньо висока 

температура ґрунту пришвидшує появу сходів культури. Якщо бульби 

висадити в помірно вологий ґрунт за температури 11–12 °С, то сходи 

з'являться на 23-й день, за 14–15 °С – на 17–18-й і за 18–25 °С – на 12–13-й 

день [4, 105]. 

Найкраще картопля себе почуває за середньодобової температури 

повітря 10–15 °С з відносно низькою нічною температурою. До появи сходів 

більший вплив на рослини надають нічні температури, після їх появи – денні. 

Бульби картоплі досить холодостійкі і після періоду спокою починають 

проростати вже за 3–5 °С, але ще повільно. Активно вони проростають за 

температури 7 °С і вище, а ранньостиглі – при значно нижчій температурі. 
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Однак, щоб уникнути розвитку хвороб бульб, їх пророщують за температури 

повітря 12–15 °С. 

Зростання температури повітря до 25 °С уповільнює ріст бульб, а за  

30 °С і більше він зовсім припиняється. 

Надземна вегетативна маса картоплі менш холодостійка, ніж бульби. 

Для неї найбільш сприятлива температура повітря є 17–21 °С. Мінусова 

температура згубна для бадилля картоплі. Пошкодження відбувається вже за 

мінус 1,5–2 °С, а приморозки мінус 3–4 °С знищують бадилля на 60–100 %, 

знижуючи врожай бульб на 25–65 % залежно від фази розвитку рослин. 

Особливо нестійкі до приморозків молоді рослини. Листки і стебла чорніють 

і гинуть. Проте молоді рослини швидко відростають і формують добрий 

врожай бульб. Значно небезпечніше пізнє настання приморозків [86, 87]. 

Температура ґрунту впливає на засвоєння поживних речовин, які з неї 

надходять до рослини. Найбільш сприятливі умови для кореневого живлення 

складаються за температури ґрунтового розчину 18 °С. За умов тривалого 

дефіциту вологи й високої температури внесення добрив навіть може дати 

негативний ефект і стати причиною зменшення врожаю. Ці фактори необхідно 

враховувати під час розроблення технології живлення картоплі [160]. 

Сума активних температур (понад 10 °С), необхідна для повного 

розвитку рослин ранніх і середньо ранніх сортів у середньому 1000–1400 °С, 

для пізньостиглих – 1400–1600 °С [86]. 

Ряд авторів [105, 106, 160] вказують, що найбільш важливим у 

формуванні бульб є період бутонізації–цвітіння. У цей час створюється до  

65 –75 % врожаю. Погодні умови, що складаються у цей період, визначають 

рівень врожаю. Навіть короткочасні посухи у фазу бутонізації зменшують 

врожайність бульб на 17–23 %. 

Для нормального розвитку та росту рослини потребують достатньої 

кількості вологи, особливо у критичні періоди. Найвищу продуктивність 

картопля забезпечує за вологості у період від появи сходів до бутонізації у 

межах 70–75 % і від бутонізації до початку відмирання картоплиння –  
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80–85 % від польової вологоємності. Врожайність ранньостиглих сортів 

великою мірою залежить від кількості опадів і температури у червні та липні, 

а середньо- і пізньостиглих – у липні й серпні [86].  

Зменшення вологості ґрунту до 60% НВ зменшує врожай на 3–9 %, а до 

40% – на 40–43 %. За вологості ґрунту 40 % НВ цвітіння запізнюється  

на 4–6 днів, а за 20–30 % – на 9–10 днів [106]. 

В умовах Полісся для забезпечення високих врожаїв картоплі необхідно, 

щоб за вегетацію культури випало не менше 300 мм опадів. Загальні витрати 

води на утворення одиниці сухих речовин рослин, називають коефіцієнтом 

транспірації, який коливається від 200 до 1000 і навіть більше. Для картоплі 

транспіраційний коефіцієнт становить 400–550 [144]. 

На початку росту й розвитку картопля мало вибаглива до вологи. У 

період утворення і подовження столонів потреба вологи значно збільшується. 

Нерівномірне забезпечення вологою на цьому етапі розвитку культури 

призводить до утворення на столонах материнської рослини дрібних дочірніх 

бульбочок, що зменшує врожайність на 29–32 %. Критичним щодо вологи є 

період утворення і активного росту бульб, який збігається із цвітінням 

картоплі. Дефіцит вологи у період інтенсивного формування бульб 

призводить до їх деформації і значного зменшення врожайності. Надмірне 

зволоження ґрунту у період бульбоутворення призводить до загнивання 

кореневої системи і загибелі рослин від нестачі повітря [87]. 

За даними ряду дослідників – І. Г. Пихтін [151], Г. П. Гамзиков [48], П. 

В. Костогриза [95] та ін., у процесі нагромадження запасів вологи в ґрунті 

значну роль відіграє основний обробіток ґрунту, а на їх збереження значною 

мірою впливає весняно-літній обробіток ґрунту. 

Іншої думки В. П. Гордієнко, який вважає, що ранньовесняний 

обробіток ґрунту взагалі не впливає на ступінь збереження весняних запасів 

вологи у ґрунті. Це пояснюється тим, що з вирівняної поверхні ґрунту  

одночасно втрачається волога через капіляри і через великі пори. Якщо 

зменшити у верхньому шарі ґрунту капілярний рух, то при цьому 
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збільшиться дифузний рух і навпаки. Тому на ґрунтах зі сприятливими 

агрофізичними показниками ґрунт розпушувати або ущільнювати рано 

навесні з метою збереження нагромадженої вологи немає потреби. Такі 

технологічні операції в даних умовах завдадуть лише шкоди через 

деградацію ґрунту і зайві витрати на їх виконання [51]. І. Б. Ревут 

дотримується думки, що чим більше ґрунт розпушувати, тим більше шар 

ґрунту, який обробляють, буде втрачати вологу [173]. 

На початку весняної вегетації культур запаси продуктивної вологи як у 

орному, так і в метровому шарі досить високі і складають 70–80 % від повної 

польової вологоємності. Унаслідок цього на легких ґрунтах заміна оранки 

безполицевим обробітком на ту ж глибину істотно не впливає на 

нагромадження і збереження вологи [46]. 

Однак, за безполицевих способів обробітку на поверхні ґрунту 

утворюється мульча з рослинних решток. У посушливих умовах вона 

зменшує фізичне випаровування і покращує водний режим посівного шару 

ґрунту [48]. За даними інших вчених [235], після безполицевого обробітку 

уміст вологи в шарі 0–20 см був на 15–20 % вищим, ніж після оранки. При 

цьому в ґрунті утримується більше вологи й вона краще використовується, 

що забезпечує отримання дружних сходів. 

Як встановив І. П. Котоврасов, найменшу кількість вологи, доступної 

для рослин, має підзолистий і особливо ілювіальний горизонт. Тому, 

приорювання частини ґрунту цих горизонтів призводить до зменшення 

кількості доступної води для рослин [96]. 

Дуже важлива роль сівозміни у регулюванні забезпечення рослин 

вологою. Польові культури істотно відрізняються за вимогливістю до вологи 

в ґрунті та мають неоднаковий вплив на водний режим ґрунту. 

Споживаючи воду, рослини зумовлюють висушування ґрунту на певну 

глибину і певний перерозподіл залишків вологи в його шарах залежно від 

особливостей розвитку, поширення кореневої системи, тривалості вегетації 

культури. Досить сильно і глибоко (0–300 см) висушують ґрунт соняшник, 
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буряки цукрові, кукурудза. Коефіцієнт вологоспоживання у цих культур, у 

порівнянні з іншими, дуже високий – 600–800 одиниць вологи на одиницю 

сухих речовин врожаю, тоді як у зернових колосових – 350–450 [190]. Тому 

науково обґрунтоване чергування культур у сівозміні є необхідною умовою 

для отримання високих й сталих врожаїв за умов поліпшення родючості 

ґрунту. 

 
1.3. Вплив сівозміни на родючість та агроекологічний стан ґрунтів 

 
До початку 90-х рр. минулого сторіччя у землеробстві України 

функціонували 7–10-пільні сівозміни. Вони виправдали себе і потрібні у 

великих господарствах [191, 214]. Проте, реформування аграрного сектора 

призвело до виникнення господарств з різним ресурсним потенціалом, 

притаманною лише їм спеціалізацією та орієнтацією на кон’юнктуру ринку. 

Найчастіше це малі господарства з вузькою спеціалізацією, у яких 

вирощують декілька культур. Багатопільні сівозміни за цих умов є 

недоцільними. У таких господарствах роботи часто здійснюють не на 

науковій основі, не дотримуються сівозміни, не вносять необхідну кількість 

добрив та ін. Це призводить до виснаження ґрунтів та погіршення їх 

агрофізичних властивостей. З огляду на такі передумови стало доцільним 

розроблення короткоротаційних сівозмін, зокрема, зерно-картоплярських із 

застосуванням альтернативного удобрення. 

На думку ряду вчених [22, 70, 190, 191], найоптимальнішою за таких 

умов є 4-пільна сівозміна з варіюванням від 3-х до 5-пільної, що зумовлено 

вимогами до розміщення культур у схемі сівозміни після відповідних 

попередників і дотримання періоду повернення культур на попереднє місце 

вирощування. У надто спрощених сівозмінах виникає необхідність надання 

значної уваги фітосанітарному стану агроценозу, залучати культури 

проміжного вирощування, культури на сидерат для послаблення явища 

алелопатичної ґрунтовтоми.  
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Набір культур у короткоротаційних сівозмінах визначають 

спеціалізацією господарства, а остання – зональними ґрунтово-кліматичними 

умовами [3, 112]. Землеробство зони Полісся, зважаючи на особливості 

кліматичних, ґрунтово-ландшафтних умов, спеціалізується на виробництві 

картоплі, продовольчого зерна для власних потреб, зернофуражу і кормів для 

тваринництва. На жаль, галузь льонарства зазнала значного занепаду, однак 

починає знову відроджуватись з акцентом на льон олійний. 

Значення сівозмінного фактора за умов функціонування 

короткоротаційних сівозмін настільки зростає, що за агротехнічною 

ефективністю він не поступається, а за економічною – навіть переважає такі 

заходи, як оновлення сортів, зміна способу обробітку ґрунту та ін. 

У практиці землеробства давно відомо про зменшення врожайності у 

разі беззмінного вирощування культур [13, 16, 60, 102, 195]. Деякі автори 

рекомендують уникати повторного і тим більше короткотривалого 

беззмінного вирощування картоплі, оскільки навіть за внесення достатньої 

кількості добрив і належної агротехніки вирощування врожайність 

зменшується й погіршується якість товарних бульб унаслідок ураження 

надземної маси та бульб шкідниками і хворобами. За рекомендаціями 

науково-дослідних установ та узагальненими експериментальними даними 

ряду авторів [76, 110, 149], для умов Полісся гранично допустимий період 

повернення картоплі на попереднє місце вирощування становить 1–2 роки. 

Так, у досліді ІСГП НААН на фоні 20 т/га гною і мінеральних добрив у 

середньому за 1973–1984 рр. при поверненні картоплі на те ж саме поле через 

8 років урожайність бульб становила 219 ц/га, через 2 роки – 206, через рік 

177 ц/га, а на фоні 30 т/га гною і мінеральних добрив за повторного 

розміщення – 175 ц/га [149]. 

За даними низки авторів [22, 101, 190], застосовування проміжних 

посівів уможливлює ефективніше використовувати короткоротаційні 

сівозміни. Застосування проміжних посівів озимих, післяукісних, підсівних і 

післяжнивних культур сприяє повнішому використанню сівозмінної площі й 
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теплого періоду року, вологи після збирання основної культури, одержанню 

додаткової продукції, поліпшенню родючості ґрунту й загальної 

продуктивності сівозміни. Проміжні культури, особливо за використання на 

зелене добриво, є також додатковим джерелом нагромадження в ґрунті 

органічних речовин і біологічного азоту бобових культур, що сприяє 

відтворенню запасів гумусу в ґрунті та покращанню його поживного режиму. 

Крім того, проміжні посіви набувають важливого значення як засіб 

покращання фітосанітарного стану ґрунту, особливо за умов запровадження 

спеціалізованих короткоротаційних сівозмін.  

Відповідно до сучасних уявлень [167, 168, 225], сівозміну розглядають 

як агрофітоценоз – рослинне угруповання, що складається із культурних 

рослин і бур’янів. У ширшому значенні сівозміну розглядають як 

екосистему, що складається з агрофітоценозу та екотопу і навіть 

навколишнього середовища загалом. 

Сівозміна зберігає більшість властивостей природних фітоценозів – 

структуру, цілісність, динамічність. Але частину властивостей, що характерні 

для природних фітоценозів, сівозміни втрачають, наприклад, замкнутість, 

стабільність і саморегуляцію. Разом з тим вони набувають нову важливу 

властивість – висока біологічна продуктивність [202]. 

Якщо науково обґрунтовану сівозміну наситити культурами 

проміжного вирощування на корм або на сидерат, то такий агрофітоценоз 

набуває ознак максимального наближення до природного фітоценозу [187]. 

Науково-дослідними установами НААН України [148, 149, 150] 

переконливо доведено, що науково обґрунтована сівозміна є основою 

землеробства, запорукою його стабільності, оскільки істотно впливає на 

водний, поживний, біологічний режим ґрунту, на швидкість детоксикації 

шкідливих речовин, які надходять до ґрунту за його сільськогосподарського 

використання. 

Науково обґрунтовані сівозміни забезпечують максимальний вихід 

продукції з одиниці площі унаслідок правильного чергування культур, за 
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якого створюються оптимальні умови для росту й розвитку рослин, боротьби 

з хворобами, шкідниками, бур'янами, ґрунтовтомою, що у комплексі впливає 

на підвищення родючості ґрунту. Крім того, не менш важливим є екологічне та 

організаційно-господарське значення сівозмін, за дотримання яких 

ефективніше використовуються фактори життя рослин, робоча сила, техніка й 

інші засоби виробництва [174, 200].  

Науково обґрунтоване чергування культур у сівозміні – головний 

фактор раціонального використання природних умов і агротехнічних заходів, 

поліпшення фітосанітарного стану ґрунту, що забезпечує одержання високих 

й сталих врожаїв та поліпшення родючості ґрунту. За умов повного освоєння 

сівозмін у конкретних умовах і у комплексі з іншими технологічними 

заходами врожайність зростає на 25–30 %, а за оцінкою деяких вчених навіть 

на 40–50 % [195]. 

На бідних ґрунтах Полісся, родючість яких потрібно поліпшувати, 

баланс гумусу і поживних речовин повинен бути позитивним. Вирощування 

сільськогосподарських культур супроводжується мінералізацією гумусу, 

величина якої залежить від біологічних властивостей рослин і агротехніки 

вирощування.  

Для формування бездефіцитного балансу гумусу в сівозмінах 

плодозмінного типу О. О. Собко [189] рекомендує щороку вносити на 1 га 

сівозмінної площі 10–12, а у просапних сівозмінах – 18–20 т органічних 

добрив. На бідних поліських ґрунтах для створення бездефіцитного балансу 

поживних речовин в сівозміні система удобрення має забезпечувати 

компенсацію витрат фосфору на 200–250 % і калію на 120–150 %. За даними 

досліджень інших вчених [86, 87], у середньому картопля виносить із ґрунту 

на кожні 100 ц бульб і відповідну кількість бадилля 50–60 кг N, 

18–20 кг P2O5, 80–100 кг K2O, близько 40 кг CaO і 20 кг MgO. 

Безперечно, визначна роль у поповненні запасів гумусу в ґрунті 

належить органічним добривам, особливо гною, який містить до 30 % (від 

загального вмісту в ньому органічного вуглецю) сформованих гумусових 



36 
 

 

речовин переважно у вигляді найбільш цінних в агрономічному відношенні 

гуматних сполук [103]. Органічні добрива мають найважливіше значення у 

запобіганні процесам дегуміфікації ґрунтів. За узагальненими даними, в 

умовах Полісся новоутворення гумусу від приорювання напівперепрілого 

гною в середніх дозах (40–50 т/га) становить 42 кг на 1 т гною. Коефіцієнт 

гуміфікації органічних добрив становить 0,2–0,3 від сухих речовин. 

Органічні речовини кореневих і післяжнивних решток майже всіх 

сільськогосподарських культур має нижчий коефіцієнт гуміфікації (зернові 

культури – 0,15, силосні – 0,10, картопля – 0,08, багаторічні трави – 0,18) [4, 

52, 54, 225]. 

На інтенсивність гуміфікації позитивно впливає сумісне внесення 

органічних і мінеральних добрив. Останні зумовлюють зростання 

коефіцієнту гуміфікації до 25–30 %, що у 3–4 рази більше, ніж за гуміфікації 

наявних рослинних решток 114. 

За даними К. А. Старовойтова [196], близько половини загальних 

витрат гумусу поповнюється у процесі розкладання рослинних залишків, а 

більша частина внесених органічних добрив зазнає мінералізації і лише 25 % 

іде на нагромадження запасів гумусу. Тому для забезпечення бездефіцитного 

балансу гумусу в сівозмінах з 1–2 полями багаторічних трав на суглинковому 

ґрунті необхідно застосовувати не менше 10–12, а на легкому піщаному –  

15–20 т/га високоякісних органічних добрив. 

За узагальненими даними, у типових сівозмінах Полісся з одним полем 

конюшини, де зернові культури займають 44 %, а просапні 10–30 % 

сівозмінної площі, втрати гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах становлять 

на фоні без добрив 0,8 т/га за рік і знижуються майже наполовину за 

внесення гною (6,7 т/га) у поєднанні з мінеральними добривами у дозі 

N36Р37К44. Подвоєння доз мінеральних добрив за цих умов забезпечує стійкий 

бездефіцитний баланс гумусу [61]. 

У тривалому досліді Інституту сільського господарства Полісся НААН 

на аналогічних ґрунтах за ротацію 9-пільної сівозміни з одним полем 
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конюшини зростання умісту гумусу на 0,2 % абсолютної величини 

встановлено за внесення на 1 га сівозмінної площі 4,4 т гною без мінеральних 

добрив, а також за внесення 8,9 т гною + N22Р15К25. А варіант удобрення  

4,4 т гною + Р70К100 забезпечив приріст гумусу 0,4 % [8].  

В іншому тривалому досліді на тих самих ґрунтах за ротацію 9-пільної 

сівозміни, структура якої включала 55 % зернових і зернобобових, 22 % трав, 

11 % просапних, за внесення на 1 га сівозмінної площі 10 т гною + N14Р31К21 

та 10 т гною + N28Р62К43 отримано зростання умісту гумусу відповідно на 0,22 

і 0,35 % [149]. Отже, за сучасних умов до головних заходів, що 

уможливлюють збільшення надходження органічних речовин до ґрунту, 

безперечно, є розширення площ посіву багаторічних трав та внесення гною. 

Коефіцієнт гуміфікації соломи, яку використовують на добриво, за 

даними О. М. Ликова [115], на дерново-підзолистих ґрунтах становить 

0,25 %. А вплив сидерату на нагромадження гумусу є незначним: лише  

1–2 % сухої маси може брати участь у новоутворенні гумусу. 

Різні культури неоднаково впливають на процеси мінералізації гумусу 

та його відтворення. Бобові і злакові багаторічні трави та їх сумішки за 

високих врожаїв нагромаджують значну кількість рослинних решток  

(5–8 т/га і більше сухої маси), дуже мало залишків нагромаджується під 

ярими просапними культурами, особливо під картоплею, цукровими і 

кормовими буряками, кукурудзою [65].  

Швидкість процесу гуміфікації рослинних решток залежить від їх 

біохімічного складу, зокрема, від умісту азоту і співвідношення С : N, 

глибини загортання, ґрунтово-кліматичних умов [23, 64, 211]. 

Таким чином, кількісні показники процесу відтворення гумусу значною 

мірою залежні від складу та співвідношення культур у сівозміні, які 

визначають середній вихід сухої органічної маси рослинних решток на 1 га 

сівозмінної площі. У типових за структурою зерно-просапних сівозмінах у 

ґрунті щороку залишається близько 2–5 т/га сухої маси рослинних решток, 

яка в процесі гуміфікації сприяє відтворенню 0,3–0,5 т/га гумусу або 20–40 % 
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від обсягів його середньорічної мінералізації. Ці показники зростають за 

насичення сівозмін бобовими травами та зерновими культурами суцільного 

способу сівби і зменшуються за зростання частки просапних культур [46]. 

Надходження з рослинними рештками бобових трав великої кількості 

багатого на азот свіжого органічного матеріалу забезпечує підвищення 

біологічного потенціалу ґрунту, посилює позитивні процеси перетворення 

органічних речовин у напрямі формування гумусу. Тому сівозміни з понад  

20 % багаторічних трав у більшості випадків забезпечують стабілізацію 

запасів гумусу в ґрунті. 

За даними інших авторів, одержані в основних ґрунтово-кліматичних 

зонах, під багаторічними травами за одно- і дворічного їх використання уміст 

гумусу зростає на 0,1–0,3 %. Тривалість післядії вирощування багаторічних 

трав на гумусовий стан ґрунту сягає 3–5 років. Разом з тим, рослинні рештки 

однорічних культур не компенсують втрат органічної частини ґрунту, 

зумовлених, в основному, використанням ґрунтового азоту та інтенсивною 

мінералізацією гумусу у процесі механічного обробітку ґрунту [108]. 

В. Ф. Петриченко та ін. вказують на те, що короткоротаційні сівозміни 

за органо-мінерального удобрення не здатні забезпечити позитивний баланс 

азоту в ґрунті [3, 18]. За повідомленням інших авторів [28, 33], розширеного 

відтворення родючості ґрунту можна досягти за умов застосування 15 т/га 

сівозмінної площі гною, а також сидерату і соломи на помірних фонах 

мінерального удобрення. Використання в системах удобрення сидерату без 

соломи зумовлює лише просте відтворення родючості ґрунту. 

А. П. Лісовал і В. М. Макаренко [111] на основі узагальнення даних 

169 дослідів з 19 культурами підтвердили переваги поєднання внесення 

гною і мінеральних добрив у порівнянні з їх роздільним внесенням на 

основних типах ґрунтів. Ефективне воно також і на легких за 

гранулометричним складом малогумусних ґрунтах. На високо окультурених 

вапнованих ґрунтах поєднане внесення органічних і мінеральних добрив 

завжди ефективне. 
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В. П. Стрельченко [45] зазначає про важливий вплив післяжнивних 

решток на врожайність сільськогосподарських культур, при цьому 

найбільший вплив мають рештки, зосереджені у шарі 0–10 см. 

За даними А. М. Бовсуновського [20], процеси дегуміфікації ясно-

сірого ґрунту в зерно-просапних сівозмінах тимчасово зупиняються за умови 

надходження до ґрунту не менше 1 т/га органічних речовин, а розширене 

відтворення гумусу у таких сівозмінах можливе за поєднання гною, соломи 

та сидерату і мінеральних добрив. 

На важливість застосування побічної продукції як добрива вказують й 

інші автори. Так, В. П. Стрельченко [35], І. А. Шувар [155], М. К. Шикула 

[52], О. Ф. Смаглій [3] зазначають, що рівень відтворення гумусу ґрунтів 

досягає максимального значення за насичення сівозмін багаторічними 

травами або зерновими культурами у разі використання всієї побічної 

продукції на добриво, контрольний показник балансу гумусу (2,5 ц/га) у 

системі просапні – зернові із загортанням у ґрунт соломи може бути 

забезпечений лише при 70 % зернових в сівозміні.  

Ю. О. Тараріко [206] у своїх дослідженнях встановив, що на дерново-

підзолистих ґрунтах Полісся для підтримання запасу гумусу, який 

забезпечує високу продуктивність польових культур, доцільно 

використовувати на фоні мінеральної й органічної систем удобрення 

вторинну продукцію польових культур і сидерацію.  

Основним джерелом нагромадження органічних речовин для 

відтворення запасу гумусу в ґрунті є рослинні (кореневі і післяжнивні) 

рештки сільськогосподарських культур [45, 175]. За узагальненими 

експериментальними даними, в сівозмінах із застосуванням 

загальноприйнятих норм органічних і мінеральних добрив в шарі ґрунту 

0–20 см багаторічні трави нагромаджують 70–100 ц/га сухої маси рослинних 

решток, озимі зернові – 40–50, однорічні ярі культури суцільного способу 

сівби – 30–40, картопля – 10–20 ц/га [155, 209]. 

Обсяг нагромадження рослинних решток загалом у сівозміні 
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зумовлений набором і співвідношенням культур в структурі посівних площ. 

Так, у досліді ІСГП НААН у середньому за 4 роки в удобрених 9-пільних 

сівозмінах, в яких просапні культури займали одне-два поля (11–22 %), а 

культури суцільного способу сівби 7–8 полів (88–77 %), у тому числі одне 

поле конюшини, кількість сухої маси рослинних решток у п’яти полях склала 

55 %, у той час, як картоплі за вирощування у чотирьох полях унаслідок 

зменшення площ під зерновими культурами і однорічними травами кількість 

сухої речовини рослинних решток зменшилася до 33 ц/га ріллі [149]. 

Відповідно до результатів дослідження [149], картоплю в сівозмінах 

доцільно розміщувати після озимих зернових і зернобобових культур, а за 

внесення достатньо високих доз органічних і мінеральних добрив і 

дотримання належної агротехніки можна вирощувати після будь-яких 

попередників. 

Так, в дослідах ННЦ «Інституту землеробства НААН» на дерново-

підзолистих супіщаних ґрунтах у середньому за 6 років за розміщення після 

пшениці озимої одержано 195–208 ц/га картоплі, у дослідах Волинської 

державної сільськогосподарської дослідної станції НААН – 250–275 ц/га, на 

піщаних ґрунтах Поліської сільськогосподарської дослідної станції після 

жита озимого – 185–195 ц/га [149]. У досліді ІСГП НААН за внесення на 

дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 40 т/га гною і мінеральних добрив 

у середньому за другу ротацію 9-пільної сівозміни врожайність картоплі 

склала: після пшениці озимої 229–235 ц/га, жита озимого – 194–222, льону – 

205–216 ц/га, а в середньому за 6 років третьої ротації після пшениці озимої – 

202–247, люпину на зерно – 234 і льону – 204–216 ц/га [148].  

 

1.4. Альтернативні системи удобрення картоплі 

 

У кінці 20-го століття людство зіткнулось з глобальними екологічними 

проблемами, серед яких чи не найбільшою загрозою є деградація ґрунтового 

покриву. Все це дало поштовх до пошуку альтернативних систем 
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землеробства, які б дали можливість отримувати продукцію, позбавлену 

важких металів, залишків пестицидів та інших токсикантів, зупинити 

деградацію ґрунтів та зберегти чисте довкілля. З подібними проблемами 

зіткнулася й Україна [52, 55, 162]. 

Екологічно необґрунтоване інтенсивне землеробство на тлі надмірної 

розораності земель призвело в Україні до стану екологічної кризи. 

Сільськогосподарські угіддя і зараз займають 72,2 % всієї території країни, 

зокрема рілля – 57,5 замість екологічної норми 40 %. Водна ерозія поширена 

нині на 32 % ріллі, вітрова – 20, кислі ґрунти займають 25,8, засолені – 4,1, 

солонцюваті – 5,4, перезволожені – 4 % [67, 120]. 

Проблеми, що виникли за умов ведення інтенсивного сільського 

господарства, змусили науковців шукати альтернативні системи 

землеробства. На зміну теперішнім системам розроблено нову, покликану 

замінити інтенсивне землеробство на біологічне (екологічне). Завданням 

його є усунення багатьох негативних наслідків, що виникли унаслідок 

порушення основних біологічних законів кругообігу речовин та енергії за 

умов ведення інтенсивного землеробства [17, 54, 126]. 

Країни західної Європи та США все більше уваги надають цьому 

питанню. Ринки органічної сільськогосподарської продукції та харчових 

продуктів вже діють в багатьох країнах світу, передусім у США та ЄС, де 

створена й успішно функціонує відповідна інфраструктура сертифікації, 

маркетингу та реалізації органічних продуктів. У США майже 40% 

американців споживають органічну продукцію [24, 245].  

За даними ФАО, виробництво екологічно чистої продукції на даний 

час займає друге місце за важливістю після ядерного роззброєння. До 

альтернативних методів ведення сільського господарства можна віднести 

біоінтенсивне міні-землеробство (Biointensive Mini-Farming), біодинамічне 

землеробство (Biodynamic Agriculture), ЕМ-технології (Effective 

Microorganism Technologies), мало витратне стале землеробство (LISA - Low 

Input Sustainable Agriculture) та інші.  
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У Франції за даним методом працює понад 5000 фермерських 

господарств, в Австрії – 1500, у Нідерландах – 500, у Данії – 400 господарств. 

При цьому уряди багатьох країн Західної Європи розробили системи 

стимулювання фермерів, які займаються вирощуванням екологічно чистої 

продукції [237]. Зокрема, у Німеччині обсяг державної підтримки 

«екофермерів» щорічно становить 1,1–1,8 тис. доларів на 1 га, Швейцарії – 

1,2–1,5; Данії – 2,5–3,0 тис. дол./га [24]. 

За такого підходу виникає можливість не тільки поліпшити якість 

продукції та забезпечити охорону довкілля, але й економніше 

використовувати енергетичні ресурси. У США, наприклад, за біологічного 

землеробства витрати енергії на 1 умовну одиницю виробленої товарної 

продукції були у 2,4, а у Франції – у 3–4 рази меншими, ніж за традиційного. 

Причина зростаючої популярності альтернативного землеробства 

полягає у його простоті та нешкідливості для довкілля. Прихильники цього 

напряму стверджують, що система застосування альтернативних методів 

уможливить поліпшення родючості ґрунтів, у майбутньому – приведе до 

збільшення врожайності сільськогосподарських культур до її рівня в 

традиційному землеробстві. 

В Україні з кожним роком зростає кількість господарств, які здатні 

вирощувати органічну продукцію. Станом на 01.01.2017 року налічується 360 

сертифікованих органічних господарств, а загальна площа 

сільськогосподарських угідь, на яких ведеться органічне виробництво, склала 

411,2 тис. га.  

В Україні починаючи з 1990 року низка науково-дослідних інститутів і 

установ вищої освіти розпочали вивчення біологічної системи землеробства 

й запроваджувати окремі її елементи на регіональному рівні [234].  

На думку провідних українських учених – землеробів, 

широкомасштабне застосування альтернативного землеробства у чистому 

вигляді в нашій країні, з метою розв’язання екологічних проблем, навряд чи 

можливе. Вони не погоджуються з положеннями концепції альтернативного 
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землеробства, зокрема, щодо повної відмови від мінеральних добрив. 

Реальною, на їх думку є розроблення інтегрального землеробства, яке б 

включало ефективні заходи альтернативних систем і, водночас, допускало 

застосування в розумних межах мінеральних добрив та пестицидів [66, 91, 

140, 228]. 

За даними НААНУ та науково-дослідних установ [24], в останні роки у 

землеробстві країни склався негативний баланс елементів живлення, їх 

щорічне винесення з урожаєм перевищує надходження на 100–120 кг/га NPK.  

Як зазначає академік НААНУ В. Ф. Сайко [183], виробництво 

конкурентоспроможної продукції в нашій країні можна буде забезпечити  

за рівня врожайності зернових 40 ц/га, буряків цукрових – 350 ц/га, 

соняшнику – 20 ц/га і картоплі – 150 ц/га. Таких показників врожайності 

можна досягти в наших умовах на окремих типах ґрунтів навіть за 

мінімального застосування мінеральних добрив.  

Вчені України роблять спроби обґрунтувати концепцію біологічного 

землеробства щодо умов нашої країни. Зокрема, інститути Національної 

академії аграрних наук (ННЦ «Інститут землеробства НААН», ННЦ «ІГА ім. 

О. Н. Соколовського», ІБКЦБ та ін.) розробили науково обґрунтовані методи 

ведення землеробства на біологоекологічних принципах, що передбачають 

впровадження сівозмін з обов'язковим включенням бобових трав і сидератів; 

обмеження застосування мінеральних добрив, насамперед, азотних, з 

переходом на локальний спосіб їх внесення, який дає змогу зменшити їх дози 

на 30–50 % порівняно з тими, що рекомендують для інтенсивних технологій; 

підвищення доз внесення гною, які забезпечать бездефіцитний баланс 

гумусу; використання комбінованої системи обробітку ґрунту; перехід на 

біологічні методи захисту рослин [21, 34]. 

Аналіз даних щодо урожайності сільськогосподарських культур 

показав, що відмова в біологічному землеробстві від мінеральних добрив, 

навіть за умови введення в структуру сівозміни бобових, використання 

побічної сільськогосподарської продукції і сидерату, зумовлює істотні втрати 
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врожаїв. У той же час, співставлення даних, отриманих на варіантах з 

інтенсивною промисловою й екологічною системами землеробства з 

мінімальними дозами мінеральних добрив та внесенням гною, свідчить про 

те, що за рівнем врожаїв з більшості вирощуваних культур екологічна 

система істотно не поступається промисловій [201]. 

Аналіз даних досліджень протягом 2002–2008 рр на території 

агрономічної дослідної станції Васильківського району Київської області 

показав, що використання біологічної системи землеробства, за якої 

пріоритетом було застосування органічних добрив і відмова від мінеральних, 

спостерігалося істотне зменшення вмісту елементів живлення особливо 

азоту. Найоптимальніші умови для збереження та накопичення поживних 

речовин у сівозміні забезпечувалися при екологічній системі землеробства із 

застосуванням мінеральних добрив у мінімальних дозах [213].  

Результати багаторічних досліджень кафедри загального землеробства 

Львівського ДАУ підтверджують доцільність впровадження біологічного 

землеробства на темно-сірих опідзолених ґрунтах західного Лісостепу 

України. При цьому продуктивність польової сівозміни за традиційного 

землеробства у середньому за 10 років становила 65,1 ц/га к. о. і 5,43 ц/га 

перетравного протеїну; за біологічного (внесення гною, використання соломи 

злакових культур, сидерату, стартових доз мінеральних добрив) відповідно – 

61,3 ц/га к. о. і 5,25 ц/га.  

Біологізація землеробства сприяла поліпшенню агрофізичних і 

агрохімічних показників родючості ґрунту, зменшенню забур’яненості 

посівів на 25–40 % та кількості шкідників сільськогосподарських культур, 

посиленню біологічної активності ґрунту на 6,5–7,5 %, зменшенню вмісту 

нітратів у сільськогосподарській продукції на 10–12 % порівняно з 

продукцією, яку вирощено за традиційною технологією [2, 226].  

Картопля належить до дуже чутливих культур за реакцією на 

альтернативні методи вирощування, тобто врожайність якої істотно 

зменшується порівняно з традиційним веденням землеробства. 
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Численні дослідження та практика картоплярів стверджують, що з усіх 

сільськогосподарських культур картопля характеризується найбільшою 

пластичністю, але нормально рости й розвиватися рослини можуть лише за 

оптимального забезпечення світлом, теплом, повітрям, водою та елементами 

живлення [86, 87].  

За оцінками вчених, добрива забезпечують збільшення врожайності 

сільськогосподарських культур на 41 %, пестициди – 13–20 %, якісне  

насіння – 8 %, погодні умови – 15 %, меліорація – до 5 %, сівозміна і 

обробіток ґрунту на 11–18 % [204]. 

За умов альтернативного землеробства підвищені вимоги картоплі до 

поживних речовин визначають і відповідну систему удобрення [4]. 

Органічні добрива сприяють збільшенню запасів елементів живлення 

(макро- і мікроелементів) у ґрунті, знижують його кислотність, підвищують 

вміст увібраних основ, вбирну здатність і буферність. Вони містять 

біологічно активні речовини – вітаміни та ауксини, необхідні для росту й 

розвитку рослин та мікроорганізмів, які здійснюють мінералізацію 

органічних речовин; ґрунт збагачується на мікрофлору, посилюється 

біологічна активність та виділення СО2.  

Органічні добрива зменшують опір ґрунту у процесі механічного 

обробітку, поліпшують його тепловий режим і фітосанітарний стан, 

створюють умови для ефективнішого використання рослинами мінеральних 

добрив. Особливо вагоме значення органічні добрива мають у зоні Полісся, 

де поширені ґрунти з низькою природною родючістю. Отримати високі 

врожаї сільськогосподарських культур без їх застосування майже неможливо. 

Наразі, внесення гною під картоплю зменшилося до 1,6 т/га посівної площі. 

Основним джерелом елементів живлення картоплі стали мінеральні добрива, 

доза яких збільшилася до 359 кг/га посівної площі і ґрунтові запаси елементів 

живлення. За цих умов важливо знайти шляхи досягнення бездефіцитного 

балансу гумусу і, таким чином, забезпечити збереження та відтворення 

родючості ґрунтів [166]. 
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На Поліссі України щорічно вирощують 7,5–8,0 млн. тонн картоплі, що 

становить майже 40 % від загального валового збору в країні.  

Порівняно з іншими культурами, картопля вимогливіша до 

забезпечення поживними речовинами, вона нагромаджує велику надземну 

вегетативну масу і масу бульб за відносно слабкого розвитку кореневої 

системи, тому потребує внесення значної кількості добрив [1, 29, 44].  

Перехід агропромислового комплексу на ринкові засади 

господарювання спричинив докорінні зміни у спеціалізації більшості 

агроформувань, характерним наслідком яких є стрімке зменшення поголів’я 

тварин, і, відповідно, виробництва гною.  

Найбільш ефективним органічним добривом для картоплі є гній, якого 

катастрофічно не вистачає, тому необхідно вишикувати альтернативні 

джерела надходження органічної маси до ґрунту, які б сприяли не лише 

отриманню високих врожаїв, але й забезпечували поліпшення та охорону 

родючості ґрунтів. Сучасні економічні умови в аграрному секторі 

спонукають до пошуку технологій, побудованих на мобілізації дешевих 

місцевих мінеральних та органічних ресурсів. Перспективним у цьому 

аспекті є залучення до біологічного кругообігу вторинної продукції 

рослинництва – сидератів та виготовлення на їх основі нового покоління 

органо-мінеральних біоактивних добрив, застосування яких у дозах на 

порядок нижчих порівняно з рекомендованими дозами традиційних 

органічних добрив, не поступалися б, а то й перевищували їх за 

ефективністю [153]. 

Наукові дослідження, виконані в Інституті картоплярства НААНУ 

показали, що за відсутності органічних добрив насіннєву картоплю на легких 

дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України доцільно вирощувати в 

сівозміні після сидерального пару із загортанням в ґрунт 35–40 т/га зеленої 

маси сидератів та локальним внесенням під час садіння N60Р90К90 

мінеральних добрив, що забезпечує одержання 45–50 т/га бульб доброї  

якості [219].  
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Рослинні рештки є незамінним джерелом відтворення органічних 

речовин в ґрунті, засобом покращання його структури, чинником 

регулювання рухомості елементів мінерального живлення, поживним та 

енергетичним субстратом для мікроорганізмів, продуцентом 

низькомолекулярних розчинних сполук, які мають принципове значення для 

метаболізму ґрунту [186]. 

Ефективною вважають таку систему удобрення, яка забезпечує 

поживними речовинами рослини картоплі рівномірно впродовж вегетації. Ця 

потреба повністю задовольняється у разі збалансованого застосування 

органічних та мінеральних добрив [98, 131].  

Так, за результатами досліджень в умовах західного Лісостепу на сірих 

лісових поверхнево оглеєних ґрунтах встановлено, що нове органо-

мінеральне біоактивне добриво «Екобіом», внесене нормою 3 т/га, 

забезпечило удвічі вищий приріст врожайності бульб картоплі (8,9 т/га) 

високої якості порівняно із застосуванням 30 т/га гною та не поступалася 

органо-мінеральній системі удобрення з внесенням 30 т/га гною +  

N90Р90К90 [44].  

Таким чином, нині назріла нагальна потреба пошуку альтернативних 

шляхів поповнення ґрунту органічними речовинами за допомогою 

природних (біологічних) матеріалів, зокрема, використання соломи на 

добриво, сидератів та ін. [73, 85, 202, 205]. 

Серед багатьох нерозв’язаних проблем сільськогосподарського 

виробництва надзвичайно важливе місце належить збереженню або хоча б 

стабілізації природної родючості ґрунту та збільшенню продуктивності 

сільськогосподарських культур. Ця проблема на часі в усіх розвинених країнах 

світу [43, 208]. 

Науковцями Полтавського інституту АПВ ім. М. І. Вавілова встановлено, що 

навіть за комплексного підходу до внесення органічних речовин баланс елементів 

живлення в ґрунті порушується. І тільки застосування разом органічних і 

мінеральних добрив та насичення сівозміни бобовими культурами (соя, горох, 
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багаторічні трави), може наблизити до бездефіцитного балансу гумусу [43]. 

За тривалого ведення досліду (упродовж 50 років) відділу агрохімії 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» оптимальною виявилася органо-

мінеральна система удобрення з внесенням 12 т/га підстилкового гною і 

середньої дози мінеральних добрив (N66P60K64), що забезпечувало 

відтворення родючості сірого лісового ґрунту за всіма параметрами й 

отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур [57]. 

Застосування у чотирипільній зерно-просапній сівозміні з одним полем 

конюшини лучної як мінеральної, так і органо-мінеральної системи 

удобрення з різними органічними складовими забезпечує компенсацію втрат 

гумусу унаслідок мінералізації. Найефективніше відновлення запасів гумусу 

забезпечує органо-мінеральна система удобрення на основі гною. На фоні 

повної норми мінеральних добрив забезпечується розширене відтворення 

гумусу і частково, при повній заміні гною соломою і сидератами [161]. 

Багаторічні дані стаціонарного досліду Чернігівського ІАПВ (зараз 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва) на дерново-підзолистому ґрунті в зерно-картопляній сівозміні 

вказують на те, що найвищу врожайність картоплі отримано під час 

застосування органо-мінеральних систем удобрення. Поєднання половинних 

норм гною (40 т/га) та мінеральних добрив (N120P60K120) забезпечує середній 

приріст врожаю бульб картоплі 13,6 т/га (97,1 % порівняно до контролю), що 

перевищує ефект від окремо взятих органічної і, особливо, мінеральної 

систем удобрення відповідно на 2,1 та 3,3 т/га [182]. 

Дослідження Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН на дерново-підзолистих ґрунтах 

Полісся у короткоротаційних сівозмінах показали, що основою системи 

удобрення картоплі поряд з гноєм може бути солома в поєднанні з гноєм або 

проміжними зернобобовими сидератами, що забезпечує оптимальні умови 

росту й розвитку рослин та приріст врожайності 91–104 ц/га. Використання 

соломи озимих культур у чистому вигляді (5 т/га) на фоні N40Р40К120 
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забезпечує додатковий збір 19–22 ц/га бульб. При цьому внесення 

компенсуючої дози азоту не є обов’язковим агрозаходом, збільшення врожаю 

бульб картоплі при цьому становить 8–7 ц/га [71]. 

За сучасних умов альтернативне землеробство є чи не єдиним заходом, 

здатним стримати подальше зменшення родючості грунтів, знизити 

залежність від техногенних чинників, підвищити конкурентоспроможність 

аграрного виробництва.  

 

1.5. Біологічна активність ґрунту в агроценозах залежно від удобрення  

 

Ґрунт як середовище проживання та продукт життєдіяльності 

мікроорганізмів представляє собою складну систему, що включає 

фізіологічно і таксономічно різноманітні види, які забезпечують біологічний 

кругообіг речовин, процеси формування ґрунтів та їх стійкість до природних 

і антропогенних чинників [38, 50, 69, 83, 192]. 

Ґрунт є біологічною системою, і всі процеси перетворення речовин в 

ньому визначаються життєдіяльністю мікроорганізмів. Живлення рослин 

також залежить від активності мікробіологічної трансформації в розчинний 

стан поживних речовин ґрунту і добрив з форм, недоступних для рослин, від 

активності процесів синтезу і мінералізації гумусових речовин, від 

нагромадження фізіологічно активних сполук, фіксації молекулярного азоту. 

Зі зміною структури посівних площ в сівозміні, запровадженням нових 

систем удобрення значну увагу надається можливому впливу цих заходів на 

рівень біологічної активності ґрунту. Мікроорганізми дуже чутливі до зміни 

умов ґрунтового середовища, а будь-які порушення діяльності мікрофлори 

призводять до зміни ґрунтоутворюючих процесів [7].  

Так, на мікрофлору ґрунту важливий вплив має застосування 

різноманітних добрив, особливо їх співвідношення та норми внесення.  

М. В.Чуб [218] зазначає, що пригнічення діяльності мікрофлори ґрунту під 

пшеницею озимою відчутне вже за внесення мінеральних добрив у дозі 
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N90P90K90 на органічному фоні. Але є дані [31, 198] про те, що під іншими 

культурами (ячмінь, жито, картопля) від застосування мінеральних добрив у 

дозі N90P180K270 інтенсивність розвитку мікрофлори зростає, а за підвищення 

доз до N120P180K270 – пригнічуються процеси нітрифікації, розкладання 

целюлози і фіксації азоту, в цей же час посилюється денітрифікація.  

Запровадження органічного матеріалу є необхідним для стабільного 

функціонування агроекосистеми і збільшення її продуктивності. Найбільш 

ефективними є такі органічні добрива, як торф, гній, сидерати, побічна 

продукція рослинництва [14, 147, 177]. Більшість дослідників [71, 169] 

зазначають про їх позитивний вплив як на мікрофлору, так і на процеси 

ґрунтоутворення. 

Органічні добрива мають винятково особливе значення для 

відтворення родючості ґрунту з огляду на те, що вони є необхідним 

компонентом та регулятором мікробіологічних процесів, а використання 

різних їх видів змінює обсяги емісії СО2 в атмосферу [12, 58, 252]. 

H. Pantera та H. Zurawski [249] у своїх дослідженнях встановили, що 

збільшення загальної біомаси та чисельності мікроорганізмів відбувається і 

за внесення гною, і за приорювання зеленої маси рослин (сидерації) або 

соломи. Так, за внесення соломи збільшується чисельність бактерій, 

стрептоміцетів та целюлозолітичних мікроорганізмів. Післядія цього 

агрозаходу триває упродовж 4 років. 

Ряд дослідників [15, 16] вважають однією з головних причин 

ґрунтовтоми є нагромадження в ґрунті токсичних речовин, які виділяють 

мікроорганізми. У сівозмінах явище ґрунтовтоми зустрічається рідше, ніж у 

безмінних посівах, за якої у багатьох рослин зменшується біологічна 

активність ґрунту, збільшується чисельність грибів, пригнічується дихання 

ґрунту.  

“Дихання” ґрунту вважають одним з основних і загальноприйнятих 

показників його біологічної активності [115]. Це комплекс процесів, 

кінцевим результатом яких є емісія СО2 у повітря, що здійснюється всією 
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спільнотою живих істот, які населяють ґрунт і є важливим показником 

інтенсивності розкладання органічних речовин [217]. Інтенсивність 

виділення вуглекислоти є показником швидкості деструкції органічного 

матеріалу [9].  

Виділення вуглекислоти визначає рівень вуглецевого живлення рослин. 

Існує тісна залежність між інтенсивністю виділення СО2 та родючістю 

ґрунту: наскільки родючіший ґрунт, настільки інтенсивніше виділяється  

СО2 [218]. На інтенсивність виділення вуглекислоти із ґрунту значною мірою 

впливають генетичні особливості ґрунту, біохімічний склад органічних 

решток [16], вологість ґрунту [9]. Упродовж доби змінюється температура та, 

відповідно, інтенсивність дихання ґрунту [115].  

Застосування органічних добрив та їх поєднань з мінеральними у 

більшості випадків призводить до збільшення виділення СО2 із ґрунту та 

його целюлозолітичної здатності. Значний вплив на інтенсивність “дихання” 

ґрунту проявляють післяжнивні та кореневі рештки, органічні добрива [169, 

218].  

Активну участь у перебігу ґрунтових процесів беруть мікроорганізми. 

Основними ґрунтово-біологічними процесами, що відбуваються за активної 

участі мікрофлори є розкладання рослинних решток та опаду, 

гумусоутворення, процеси розкладання мінералів ґрунтотворної породи [69]. 

Трансформація органічних речовин біотою зумовлює біологічну вбирну 

здатність ґрунту та біологічну активність [7, 75]. Родючість ґрунту 

нерозривно пов’язана з життєдіяльністю ґрунтових мікроорганізмів, тому всі 

агрономічні заходи суттєво впливають на його мікрофлору [143]. 

За умов альтернативного ведення землеробства важливого значення 

надають дощовим черв’якам. Вони, переробляючи рослинні залишки й інші 

органічні речовини, сприяють утворенню гумусу ґрунту, поліпшують його 

гранулометричний склад, зменшують кількість шкідливих організмів [75]. 

Позитивний вплив життєдіяльності дощових черв'яків на родючість ґрунту 

відмічають цілий ряд науковців [64, 115, 217, 218]. За день 1 млн. черв'яків 
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здатні пропустити до 500 кг відходів і перетворити їх у цінні добрива, що 

містять величезну кількість поживних речовин, ферментів, потрібних 

організмів. Переробляючи гній, вони дезінфікують його і збагачують 

корисними для ґрунту органічними кислотами [115, 198, 218].  

З іншого боку, черв'яки відмінно розпушують ґрунт, що у 5–10 разів 

покращує його повітро- та водопроникність, сприяє проникненню кисню і 

води в глибші горизонти, де розміщена основна маса коренів (20 см). Ходи 

черв'яків зміцнюються водотривким матеріалом (виділеннями), тому вони не 

запливають і служать тривалою спорудою для пропускання осадових вод.  

Активній діяльності і розмноженню черв'яків сприяє вологе 

середовище, нейтральна реакція ґрунтового розчину та наявність 

найсвіжіших органічних речовин. Найбільше їх нагромаджується навесні. За 

випадання значної кількості опадів і теплої погоди дощові черв'яки 

інтенсивно працюють у верхньому 10-сантиметровому шарі ґрунту. У сухі 

періоди вони переміщуються у більш глибші шари, що сприяє зменшенню 

випаровування вологи [169]. 

Внесення органічних дорив у вигляді гною сприяє збільшенню 

чисельності дощових черв’яків на 31–53 % і маси на 36–95 % [9]. Мінеральні 

добрива, внесені з розрахунку 40 г/м2, позитивно впливають на чисельність і 

розвиток природних розпушувачів. Але не варто вносити більш високі дози, 

особливо мінеральних добрив, які підкислюють ґрунт. Це підтверджується 

тим, що унаслідок вапнування кислих ґрунтів збільшується кількість 

дощових черв’яків [115]. 

Органічні добрива необхідно вносити лише на невелику глибину. 

Глибоке загортання рослинних решток негативно впливає на дощові 

черв’яки, адже можуть утворитися анаеробні умови [198].  

Целюлозолітична активність ґрунту свідчить про загальну 

мікробіологічну активність, оскільки у процесах трансформації целюлози 

беруть участь різні угруповання мікроорганізмів.  
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Як вказує Наплекова Н. Н. [147], чим інтенсивніше розкладається 

целюлоза, тим швидше відбувається біологічний кругообіг елементів. Значно 

впливають на мікробіологічну активність розкладання целюлози в ґрунті 

кліматичні фактори, ступінь розвитку сапрофільного комплексу, газовий 

режим ґрунту, біологічні властивості рослин, агротехніка та ін. [31, 41, 143]. 

Чим вища целюлозолітична активність ґрунту, тим більшою є 

вірогідність, що мікроорганізми здатні гідролізувати достатню кількість 

органічних сполук у ґрунті і таким чином вивільнити елементи живлення 

рослин із важкодоступних форм у доступні для рослин іонні форми [21, 143].  

Тому забезпечення зростання целюлозолітичної активності ґрунту всіма 

можливими засобами є важливим завданням оптимізації мінерального 

живлення рослин та стимуляції їхнього росту й розвитку. Одним із таких 

засобів є органічні добрива як субстрат і джерело живлення мікроорганізмів 

целюлозолітиків [15, 31, 41]. 

За даними наукових досліджень, застосування лише органічних добрив 

сприяло зростанню целюлозолітичної активності сірих лісових ґрунтів [169].  

Поєднане застосування гною і мінеральних добрив активізує 

целюлозолітичну діяльність, зокрема дерново-підзолистих ґрунтів порівняно 

з їх внесенням окремо [147].  

Активізація целюлозолітичних мікроорганізмів у ґрунті відбувається за 

варіантів із унесенням органічних добрив (гній, сидерат), які містять значну 

кількість полісахаридів і клітковини. Найвища активність цього процесу була 

у ґрунті за варіантів із сумісним застосуванням гною, соломи і сидерату  

(47,7 %) та поєднаного внесення мінеральних добрив і гною (41,3 %). [59].  

Ці дані підтверджують висновок V. Petcu [250] про те, що за органічної 

системи удобрення целюлозолітичний потенціал ґрунту є вищим. 

Органічні добрива сприяють зменшенню фітотоксичності ґрунту, 

покращанню його структури, нагромадженню фізіологічно активних речовин, 

збільшенню резистентності рослин до патогенних мікроорганізмів [16].  
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Інтенсивність розвитку мікроорганізмів ґрунту залежить від насичення 

сівозміни різними групами культур, від того, яка культура розміщена у 

даному полі поточного року і від культури попередника. Внесення як 

мінеральних, так і органічних добрив стрімко пришвидшує перебіг 

різноманітних мікробіологічних процесів: амоніфікації, мінералізації, 

іммобілізації, нітрифікації та ін.  

Традиційно мікробіологічна характеристика ґрунту розпочинається з 

чисельності мікроорганізмів, що використовують азот з органічних  

джерел [9, 41, 75]. У багатьох дослідах доведена пряма залежність кількості 

мікроорганізмів від попередника та внесених добрив [217]. 

Найінтенсивніший розвиток мікроорганізмів відбувався на ділянках за 

внесення органічних добрив – на 57–70 % більше, ніж на контролі (без 

внесення добрив). Приріст чисельності мікробів встановлено на ділянках 

внесення мінеральних та органо-мінеральних добрив – 38–56 % [107]. 

За результатами досліджень, органічні добрива та їх поєднання з 

мінеральними сприяють оптимізації формування угруповань ґрунтових 

мікроорганізмів, перебігу біологічних процесів у ґрунті, що позитивно 

позначається на врожайності картоплі. В екологічному аспекті застосування 

мінеральних добрив за дефіциту органічної речовини в ґрунті слід вважати 

небажаним, оскільки при цьому зростають газоподібні втрати азоту і 

підвищується активність мінералізаційних процесів [39]. 

Дослідження показали, що найвагоміший вплив сільськогосподарської 

діяльності на ґрунтову мікробіоту відбувався на малородючих ґрунтах - 

дерново-підзолистих і сірих, де тривале вирощування агрокультур без 

унесення добрив призводило до зниження загальної чисельності 

мікроорганізмів у 2,2–4,5 рази. Застосування агрозаходів, спрямованих на 

отримання максимальної продуктивності (збалансоване поєднання різних 

видів мінеральних, органічних і біологічних добрив), забезпечило позитивну 

реакцію ґрунтової мікробіоти у різних типах ґрунту, а саме – підвищення 
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загальної кількості мікроорганізмів у середньому в 1,3–4,1 рази порівняно з 

варіантами без унесення добрив [59]. 

Отже, для оцінки родючості ґрунту обов’язковим є детальне вивчення 

біологічних процесів, інтенсивність перебігу яких і визначає біологічну 

активність ґрунту. Для стабільного функціонування екосистеми ґрунту та й 

агроекосистеми загалом обов’язковою є динамічна рівновага й взаємодія між 

біологічними ланками в еколого-трофічному ланцюгу. Рівновага в 

біологічних процесах ґрунту є запорукою отримання високих й сталих 

врожаїв сільськогосподарських культур. 

 

1.6 Нагромадження і емісія парникових газів в агроценозах 

 

У результаті перебігу природних мікробіологічних процесів у ґрунті в 

атмосферу виділяються значні обсяги парникових газів [6, 144, 197]. Зокрема, 

у результаті діяльності ґрунтових мікроорганізмів в атмосферу надходять 

понад половину обсягу щорічного СО2 і N2O [246, 247]. 

Природна емісія парникових газів регулює збалансованість екосистем, і 

лише антропогенна діяльність призводить до глобальних змін щодо обсягів і 

режимів їх надходження в атмосферу [59, 197]. Особливо наочно це 

простежується за використання земель у сільськогосподарському 

виробництві [215, 221, 242]. 

Як відомо, вагомою причиною сучасного глобального потепління є 

підсилення природного парникового ефекту викидами в атмосферу 

парникових газів (вуглекислого газу, метану, оксиду азоту та ін.) унаслідок 

господарської, у тому числі, сільськогосподарської діяльності. Основним 

джерелом викидів закису азоту в Україні є сільськогосподарські угіддя. 

Викиди закису азоту з ґрунту відбуваються природним шляхом 

унаслідок мікробних процесів: амоніфікації, нітрифікації і денітрифікації. 

Однак, за додаткового надходження добрив, що містять азот (азотні 

мінеральні добрива, гній, рослинні залишки), у ґрунтах стрімко збільшується 
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його кількість, що бере участь у процесах амоніфікації, нітрифікації і 

денітрифікації і, як наслідок, обсяги викиненого закису азоту збільшуються. 

Газоподібні втрати азоту в основному залежать від ґрунтово-

кліматичних умов, виду добрива, строків внесення і способу сівби культур. 

Залежно від форми азоту, азотні добрива поділяють на нітратні (селітри), 

аміачні, аміачно-нітратні та амідні. Найбільш поширеними в Україні 

твердими сипучими азотними добривами є аміачна селітра (NH4NO3) і 

сечовина (CO (NH2)2).  

За умов основного застосування азотних добрив газоподібні втрати 

можуть сягати максимальних значень (28–50 %). В Україні для зони 

достатнього зволоження поширеною практикою є внесення азотних добрив 

під весняну культивацію перед сівбою, оскільки за внесення їх восени, азот 

вимивається у нітратній формі. Унаслідок внесення добрив безпосередньо 

під час сівби газоподібні втрати коливаються у межах 5–24 % [66, 123, 134]. 

Між обсягами внесених мінеральних азотних добрив і обсягами прямих 

викидів закису азоту існує пряма залежність, тобто, чим більше внесено 

азотних добрив, тим більшими є газоподібні викиди азоту з угідь. Це свідчить 

про необхідність запровадження екологічно обґрунтованих методів 

застосування мінеральних азотних добрив, щоб зі збільшенням норм їх 

внесення викиди закису азоту не збільшувалися. Раціональнішого 

використання азотних добрив досягають, в основному, зменшенням норм їх 

внесення на основі диференціації і повнішого використання органічних 

решток та азотфіксації. 

Розвиток суспільства супроводжується зміною його свідомості, що 

проявляється у різних сферах діяльності людини. Такі зміни не оминули і 

галузь сільського господарства.  

Науково-технічний прогрес у країнах з високим рівнем хімізації сприяє 

розвиткові альтернативного землеробства. Основним його завданням є 

створення землеробства, безпечного для навколишнього природного 

середовища, яке забезпечувало б людину і тварин біологічно повноцінними 
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продуктами харчування; ведення землеробства на основі максимальної 

реутилізації і рециркуляції відходів; підвищення рентабельності 

господарства.  

За останні роки все більшої популярності набувають біологічна, 

екологічна та органічна системи землеробства, які впроваджують, перш за 

усе, для вирощування основних сільськогосподарських культур, зокрема, й 

картоплі. Основні їх переваги – це виробництво екологічно безпечної 

сільськогосподарської продукції, мінімізація негативного впливу на довкілля, 

поліпшення і охорона родючості ґрунтів.  

Проте, незважаючи на усі переваги сучасних систем землеробства, 

уникнути негативного впливу на клімат неможливо. До зміни клімату 

призводять і ґрунти, що перебувають в обробітку, перш за усе, унаслідок 

виділення парникових газів, зокрема нітроген (І) оксиду (N2O). Викиди 

закису азоту з ґрунтів відбуваються природним шляхом унаслідок мікробних 

процесів. Однак, за додаткового надходження синтетичних добрив у ґрунтах 

стрімко збільшується його кількість, які бере участь у процесах, що 

спричиняють викиди в атмосферу. 

Цей газ за звичайних умов безбарвний, солодкуватий, може 

підтримувати горіння та виявляє слабкі окисні та відновні властивості. Він 

продукується природним шляхом у ґрунтах унаслідок процесів нітрифікації 

та денітрифікації. N2O є проміжним продуктом у послідовності реакцій 

денітрифікації та побічним продуктом нітрифікації, який виділяється 

мікробними клітинами до ґрунту і надходить до атмосфери. Один із 

регулюючих факторів цих процесів – наявність неорганічного азоту у  

ґрунті [180, 243].  

Починаючи з 2001 р., частка прямих викидів закису азоту від 

синтетичних добрив неухильно зростає, за винятком незначного зменшення у 

2009 р. (як наслідок економічної кризи 2007–2008 рр.).  

За деякими даними, багаторічні трави нагромаджують у біомасі до  

300 кг/га азоту з повітря, однорічні – до 100 кг/га. Використання їх у 
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сівозміні (20–30 %) уможливлює зменшити внесення мінерального азоту на 

25–50 % до 0,12 кг/га без суттєвого зменшення продуктивності [172]. 

Найважливішим фактором, що впливає на точність визначення викидів 

закису азоту у результаті поводження з сільськогосподарськими вгіддями, а 

також надходження азоту в ґрунти з мінеральними азотними, органічними 

добривами і рослинними рештками сільськогосподарських культур, є якість 

та повнота даних про діяльність, що використовують для розрахунків. 

Системних досліджень пов’язаних з визначенням національних 

коефіцієнтів викидів парникових газів на сільськогосподарських вгіддях в 

Україні ще не виконували. Це стосується як побудови математичних 

моделей, за допомогою яких можна визначити коефіцієнти викидів у 

розрахунковий спосіб, так і безпосередніх вимірювань. Таким чином, оцінку 

викидів парникових газів на сільськогосподарських угіддях можливо 

здійснювати лише за відповідними іноземними методиками, зокрема IPCC 

2006.  

Таким чином, для забезпечення високої точності визначення викидів 

закису азоту залежно від використання сільськогосподарських ґрунтів, а 

також надходження азоту в ґрунти з мінеральними азотними, органічними 

добривами і рослинними рештками різноманітних сільськогосподарських 

культур, доцільно розробити специфічні для України коефіцієнти розрахунку 

викидів парникових газів. 

На думку польських науковців основними джерелами викидів N2O, які 

належать до безпосередньої культивації ґрунту в Польщі, є: використання 

синтетичних добрив; внесення гною в ґрунт; біологічна фіксація азоту 

бобовими; рослинні залишки після збирання врожаю; застосування осаду 

стічних вод на сільськогосподарських вгіддях. 

Викиди N2O від синтетичних добрив оцінені на підставі статистичних 

даних щодо кількості азоту синтетичних добрив, що застосовують на 

сільськогосподарських вгіддях. Дані про застосування мінеральних добрив 

розроблено на основі звітних даних підприємств виробництва і торгівлі, 
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статистичної звітності сільськогосподарських підприємств: державних, 

кооперативних компаній і компаній з часткою державного і приватного 

сектора, експертних оцінок, а також оцінок Центрального статистичного 

управління [251]. 

У Європі великі сільськогосподарські господарства зобов'язані 

розробляти плани внесення добрив відповідно до розроблених Міністерством 

сільського господарства та розвитку сільських районів рекомендацій з 

ефективної сільськогосподарської практики, які містять правила 

раціонального використання добрив [134, 253]. 

Викиди N2O з ґрунтів розраховують пропорційно кількості азоту, 

задіяного антропогенно до ґрунту з використанням спеціально розробленої 

моделі інвентаризації викидів GAS-EM. Ця кількість азоту також включає 

кількість азоту від внесення гною і випасання тварин. Тому частки азоту 

розраховують за допомогою концепції N-потоків [248]. 

У грудні 2015 року на ХХІ конференції сторін рамкової конвенції ООН 

зі зміни клімату було прийнято нову міжнародну кліматичну угоду – 

Паризький договір. Цей акт приходить на зміну Кіотському протоколу. Угода 

набере чинності 1 січня 2021 року після ратифікації щонайменше 55 

державами, обсяг викидів парникових газів яких становить щонайменше  

55 % від загальносвітових. 

Паризький договір потенційно накладає на Україну нові зобов’язання із 

зменшення обсягу викидів парникових газів. Це ставить завдання перед 

сторонами Паризької угоди, зокрема, і перед Україною, щодо прийняття 

амбітніших зобов’язань зі зменшення викидів парникових газів. Так, на 

переговорах у Парижі Україна озвучила план із зменшення викидів на 40 % 

до 2030 року порівняно із рівнем викидів парникових газів 1990 року. 

Нині актуальність заходів, спрямованих на подолання негативних 

наслідків глобальної зміни клімату практично не підлягає сумніву [188]. Попри 

тривалі суперечки, пов’язані з невизначеністю того, чи спричинене глобальне 

потепління Землі природними факторами, чи воно зумовлене антропогенною 
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діяльністю, суттєве збільшення концентрації в атмосфері парникових газів 

протягом останнього сторіччя залишається незаперечним науковим фактом. 

Експерти при цьому наголошують, що з ймовірністю 90 % зміни клімату 

викликані саме інтенсивною антропогенною діяльністю [72, 123]. 

Отже, проблематика є досить вагомою, яка потребує детального 

вивчення та висвітлення. 

 

1.7. Вплив удобрення та сівозмінного фактора на фітосанітарний 

стан агроценозу  

 

На ріст й розвиток сільськогосподарських культур значний вплив 

мають бур’яни. Традиційно бур’яни розглядають як негативний екологічний 

фактор для культурних рослин, оскільки вони конкурують з ними за простір, 

світло, воду, мінеральні речовини та ін. [80, 227, 233]. Про важливість цього 

свідчать численні дослідження, за якими навіть на середньо забур’янених 

полях без вжиття захисних заходів врожайність культурних рослин 

зменшується на 20–25 %, а на сильно забур’янених може бути зведена 

нанівець [78, 119]. 

За даними Міжнародної організації продовольства і сільського 

господарства, втрати сільськогосподарської продукції від бур’янів 

оцінюються у 20,5 млрд. доларів [194].  

Бур’яни – один з головних факторів стрімкого обмеження рівня 

реалізації біокліматичного та сортового потенціалу продуктивності 

сільськогосподарських культур. Ряд авторів [122, 229, 240] вважають, що 

великі втрати врожайності пов’язані з конкуренцією бур’янів з культурними 

рослинами за фактори життя. Бур’яни перехоплюють у них воду, поживні 

елементи, погіршують світловий режим, сприяють широкому 

розповсюдженню шкідників і хвороб, а також ускладнюють обробіток 

ґрунту, догляд за посівами та збирання врожаю. За узагальненими 

дослідними даними, у наземній масі бур’янів міститься 1,80–2,16 % азоту, 
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0,50–1,19 % фосфору і 2,06–4,67 % калію [79, 158]. Вони виносять з ґрунту 

значну частину доступних культурним рослинам сполук мінерального 

живлення [40].  

Л. І. Ворона із співробітниками вказують на те, що використання 

елементів живлення бур’янами залежить від систем удобрення, їхнього 

видового складу та ступеня забур’яненості [32].  

А. Є. Родіонова зазначає у своїх дослідженнях, що за зниження 

чисельності бур’янів збільшується їх маса; найменша кількість бур’янів була 

у варіантах органо-мінерального живлення із застосуванням гербіциду [178]. 

Добрива є важливим фактором впливу на умови розвитку культурних 

рослин і бур’янів. На неудобрених фонах темпи розвитку культурних рослин 

повільніші порівняно з удобреними, тому сприятливіші умови для росту й 

розвитку бур’янів. Внесення добрив сприяє росту культурних рослин, 

водночас збільшується і маса бур’янів та винесення із ґрунту поживних 

речовин.  

У дослідах Інституту сільського господарства Полісся НААН 

встановлено, що систематичне застосування в зерно-просапній сівозміні 

рекомендованих для зони Полісся норм добрив сприяє зменшенню на кінець 

другої ротації зерно-просапної сівозміни потенційної забур’яненості на  

3,3–12,4 %, кількості бур’янів в посівах культур у 1,3–2 рази порівняно з 

неудобреним фоном. Вегетативна маса бур’янів навпаки зростає у 1,3–1,5 

рази порівняно з неудобреними фонами. Використання побічної продукції 

(соломи) призводить до збільшення на 7,2–17,6 % кількості насіння бур’янів 

у ґрунті порівняно з неудобреними варіантами [149]. 

Застосування неправильно підготованих органічних добрив є 

потужним джерелом збільшення потенційної і актуальної забур’яненості. За 

даними О. О. Іващенка, 1 т органічних добрив містить від 0,5 до 2,5 млн. шт. 

насіння бур’янів, з яких 30–40 % має здатність до проростання [77]. 

Однією з головних причин появи бур’янів в агроценозах є потенційна 

засміченість ґрунту їх насінням. С. С. Рубін, А. Г. Михаловський,  
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В. П. Ступаков зазначають [181], що 1 га орного шару ґрунту містить у 

середньому 700–800 млн. насіння бур’янів.  

О. О. Іващенко вважає [77], що потенційна засміченість орного шару 

ґрунту в різних ґрунтово-кліматичних зонах перебуває у таких межах: у зоні 

достатнього зволоження – 1,47 млрд. шт./га, у зоні нестійкого зволоження –

1,71 млрд. шт./га, у зоні недостатнього зволоження – 1,14 млрд. шт./га.  

Результати обстеження полів на Поліссі свідчать, що загальний рівень 

забур’яненості у посівах оцінюється як дуже сильний. Це пояснюється 

високою потенційною засміченістю ґрунту (1,1–1,4 млрд. шт./га) залежно від 

способів обробітку і системи удобрення, кількість бур’янів на початку 

вегетації культур у середньому становить 141–381 шт./м2 і 86–191 шт./м2 – у 

кінці вегетації. На період збирання врожаю культур вегетативна маса 

бур’янів у середньому становить 11,8–38,8 ц/га [149].  

Бур’яни є складовими компонентами агрофітоценозу і за умов 

контролювання їх чисельності не зменшують врожайності 

сільськогосподарських культур. Контролювання їх чисельності здійснюють 

різними методами. Одним із основних серед них є хімічний метод захисту, 

тобто застосування гербіцидів. Але інтенсивне застосування даних засобів 

викликає погіршення стану довкілля, нагромадження шкідливих сполук, 

порушення стану біорізноманіття агроландшафтів [90, 91]. Упродовж 

останніх 30-ти років відбувається екологізація землеробства, за якої 

відмовляються від застосування хімічного методу захисту, а функцію захисту 

посівів від бур’янів виконують механічні, фізичні та біологічні заходи. За 

результатами дослідження деяких авторів [121, 155], освоєння системи 

біологічного землеробства пов’язане з істотним зростанням рясності і маси 

бур’янів. 

Ряд учених [97, 163] вказують на те, що на розвиток бур’янів в 

агроценозах впливає вологість та температура. Так, Г. М. Кочик [97] своїми 

дослідженнями з’ясувала, що у різні за зволоженням роки розвиваються 

певні види бур’янів, а за умов оптимального зволоження збільшується частка 
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дводольних бур’янів. 

Вплив добрив на розвиток фітопатогенних організмів – важлива 

проблема, якою займаються вітчизняні [37, 82] та іноземні дослідники [244, 

255], але досі єдиного розуміння у цьому аспекті немає. На думку низки 

вчених [17, 37, 56] рівень розвитку впливає на продуктивність та якість 

отриманої продукції, тому оптимізація живлення рослин є одним із факторів 

збільшення резистенції до шкідливих організмів. 

Різні види добрив неоднаково впливають на розвиток та поширення 

патогенів в агроценозі картоплі. Так, за даними Ю. А. Никитюка, сидеральна 

система удобрення зменшує ураження бульб картоплі фітопатогенами на 15, 

мінеральна – на 9, сидерально-мінеральна – на 13 %. Проте гній спричинює 

протилежний ефект і збільшує сумарну кількість уражень до 40 % [151]. 

Деякі дослідники зазначають, що азотні добрива впливають на зменшення 

рівня ураження хворобами на 20 % [26]. А на думку інших авторів [255], 

високий уміст азоту в ґрунті посилює враження культури хворобами. 

За даними досліджень ряду вчених [4, 124, 125, 149, 238], найменше 

уражуються хворобами рослини картоплі за оптимального співвідношення 

доз добрив. 

Серед агротехнічних заходів, що мають значний вплив на розвиток 

фітопатогенів, чільне місце займає сівозмінний фактор. У роботах вчених 

[42, 190] йдеться про те, що за недотримання сівозмін збільшується відсоток 

ураження рослин хворобами. Так, на думку О. Н. Пристацької [164], 

найоптимальнішими короткоротаційними сівозмінами є сівозміни, насичені 

на 50 % зерновими, що призводить до пригнічення розвитку фітопатогенів.  

А Ю. В. Білявський [13] вказує на те, що за беззмінного вирощування 

культур рівень поширення хвороб був нижчим порівняно з варіантом 

вирощування того самого сорту за загальноприйнятою агротехнікою. 

 

 

 

 



64 
 

 

Висновки до розділу 1 

 

За результатами огляду та узагальнення матеріалів літературних 

джерел за темою дослідження можна зробити наступні висновки: 

1. Картопля є однією з найцінніших культур Полісся України. Проте за 

останні роки значно зменшились площі її вирощування та врожайність в 

господарствах.  

2. Поліпшення і охорона родючості ґрунтів Полісся упродовж багатьох 

десятиріч під час вирощування сільськогосподарських культур тривала у 7–

10- пільних сівозмінах з внесенням науково-обгрунтованих доз органічних і 

мінеральних добрив. 

3. Унаслідок реформування аграрного сектора в останні роки 

довгоротаційні сівозміни почали замінюватись короткоротаційними – трьох - 

п’ятипільними, насиченими бобовими культурами та багаторічними травами. 

Внесення органічних добрив під картоплю сільськогосподарськими 

підприємствами зменшилося до 1,6 т/га, а мінеральних збільшилося –  

до 359 кг/га посівної площі. 

4. За останні роки значно зросла кількість господарств, які хочуть 

вирощувати екологічно чисту продукцію, а наукові установи НААНУ 

розпочали вивчення біологічної системи землеробства та запроваджувати її 

окремі елементи на регіональному рівні. 

5. За умов альтернативного удобрення картоплі поряд з традиційними 

видами органо-мінеральних добрив в останні роки на добриво почали 

використовувати солому, зелену масу сидеральних культур та інші рослинні 

рештки.  

6. Біологічна активність ґрунту значно залежить від сівозмінного 

фактора та систем удобрення. 

7.Викиди парникових газів під час вирощування сільськогосподарських 

культур є досить актуальною проблематикою, яка потребує детального 
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вивчення, висвітлення та розроблення практичних заходів щодо їх 

зменшення в атмосфері. 

Отже, з огляду літературних джерел та узагальнення інформації 

випливає, що на сьогодні недостатньо досліджено вплив системи удобрення 

на стійкість та продуктивність агроценозу картоплі в сівозмінах зони 

Полісся, можливості керування фоном живлення, не розроблено екологічно 

безпечної та економічно доцільної системи удобрення картоплі й сівозмін 

загалом в системі переходу до біологічного виробництва. Тому виникла 

необхідність виконання спеціальних досліджень з вивчення динаміки та 

відповідності біологічному виробництву основних показників родючості 

ясно-сірого лісового ґрунту залежно від удобрення картоплі органічними 

добривами у поєднанні з мінеральними у невеликих дозах, з використанням 

соломи та сидерату як альтернативи гною; мікробіологічний ценоз та 

біологічний стан ґрунту; фітотоксичність ґрунту та викиди парникових газів; 

фітосанітарний стан агроценозу картоплі; кількісні й якісні показники 

врожаю бульб; енергетична та економічна оцінка вирощування картоплі.  

Результати дослідження, представлені у розділі 1, опубліковано у 

наукових працях автора: [73, 123–126, 134]. 

У розділі 1 використано матеріали з відповідними посиланнями на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [1–4, 6–9, 11–18, 20–29, 31–35, 37–46, 

48–54, 55–61, 64–67, 69–72, 75–87, 90, 91, 95–98, 101–108, 110–112, 114–116, 

119–122, 135, 140, 143, 144, 147–151, 153, 155, 157–158, 160, 161–163, 164, 

166–169, 172–175, 177, 178, 180–184, 186–192, 194–198, 20–202, 204–206, 208, 

209, 211–215, 217–219, 221, 225–229, 233–235, 237, 238, 240, 242–253, 255]. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження виконано упродовж 2012–2014 рр. у стаціонарному 

досліді, який закладено 2010 року на дослідному полі Житомирського 

національного агроекологічного університету (поблизу с. В. Горбаші), 

розташованого в Черняхівському районі Житомирської області.  

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови регіону 

 

Житомирська область розташована у північно-західній частині 

території України. Поліська зона відзначається неоднорідністю ландшафтів. 

Це зумовлено вологим і м’яким кліматом, неоднорідністю хімічного та 

гранулометричного складу ґрунтоутворювальних і подекуди підстилаючих 

порід за умови слабохвилястого рельєфу, близьких до поверхні ґрунтових 

вод, різноманітною рослинністю та господарською діяльністю людини. 

Ґрунтовий покрив поліської зони представлений на переважній площі 

дерново-підзолистими, дерново-опідзоленими, дерновими оглеєними типами 

ґрунтів, на меншій – алювіальними лучними, алювіальними лучно-

болотними, алювіальними болотними та торфовими.  

У структурі земельного фонду поширені і ясно-сірі лісові, сірі лісові, 

темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені. Сірі лісові ґрунти 

сформувалися під широколистяними лісами з проективним покриттям 

трав’янистою рослинністю, переважно на лесових породах. 

За гранулометричним складом переважають легкосуглинкові відміни з 

умістом гумусу від 1,3 до 2,5 %. 

Клімат Житомирського Полісся, де виконано наші дослідження, 

помірно континентальний, м’який, вологий.  

Середня температура повітря за рік становить + 7,3 + 7,7 ˚С з 

коливанням за місяцями від – 3,1 – 35 ˚С (січень) до + 18,9 + 19,3 ˚С (липень). 
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Зимовий період триває 94–95 днів – з 21–25 листопада до 26–27 лютого. 

Період з середньодобовими температурами понад 0 ˚С триває 250 днів 

(третя декада березня – третя декада листопада). 

Вегетаційний період (із середньодобовою температурою повітря понад 

5 ˚С) триває 207–209 днів, сума активних температур повітря понад 5 ˚С 

становить 2910 ˚С.   

Період активної вегетації сільськогосподарських культур (із 

середньодобовою температурою повітря понад +10 ˚С) триває 159–163 дні, 

змінюючись в окремі роки від 144 до 180 днів, починається 22–24 квітня і 

закінчується 30 вересня – 2 жовтня. Сума активних температур за цей період 

складає 2270 ˚С. 

Важливим чинником, що впливає на процеси гуміфікації-мінералізації, 

є зволоження. Середньорічна кількість опадів сягає 592–669 мм, змінюючись 

за роками від 470 мм до 836 мм. Близько 70 % від річної кількості опадів 

випадає у теплий період року. 

Режим зволоження території області створює загалом позитивний 

баланс вологи в ґрунті. Проте, у зв’язку з високою водопроникністю легких 

за гранулометричним складом ґрунтів часто повторюються ґрунтові посухи, 

які негативно впливають на розвиток сільськогосподарських культур. 

Помірна атмосферна посуха, яка часто поєднується із ґрунтовою в 

період активної вегетації сільськогосподарських культур (ГТК становить 0,8–

0,9), вірогідна на 90 % на більшій частині території області.  

Відносна вологість повітря теплого періоду року (квітень–жовтень) на 

теренах області коливається від 65 % навесні до 80 % восени, а тривалість 

періоду із відносною вологістю повітря 30 % і менше становить 11–16 днів.  

Перші осінні приморозки у повітрі зареєстровано у кінці другої декади 

вересня, останні весняні – у кінці другої декади травня. 

Під час вегетаційного періоду на території області бувають від 3 до  

5 днів із суховіями різної інтенсивності, в окремі роки – від 9 до 17 днів. 
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Серед інших несприятливих для сільськогосподарських культур 

метеорологічних явищ на території області під час вегетаційного періоду 

випадає град, дуже сильний дощ та зливи, дує сильний вітер. 

Загалом ресурси тепла на Житомирщині є достатніми для вирощування 

картоплі, озимих та ярих зернових, льону, багаторічних бобових трав та 

інших районованих культур.  

 

2.2. Ґрунтові умови місця виконання дослідження 

 

Ґрунт дослідних ділянок ясно-сірий опідзолений глеюватий. Глибина 

залягання ґрунтових вод орієнтовно 2,5 м, верхня межа капілярної кайми – 

152 см. Ґрунт від соляної кислоти не закипає. Оглеєння відмічається у 

вигляді розмитих, точкових чорних плям з глибини 90 см, вохристі плями – зі 

100 см. 

Ґрунтове та агрохімічне обстеження дослідних ділянок виконане  

2010 року у трьох ґрунтових розрізах та 80 зразках ґрунту. 

В гранулометричному складі горизонту Не найбільшу питому вагу 

займають фракції піску (1,0–0,05 мм) – 52,9 % та грубого пилу  

(0,05–0,01 мм) – 31,5 %. На фізичну глину (частинки < 0,01 мм) припадає  

15,6 %. Таким чином, за гранулометричним складом ґрунт відноситься до 

супіщаної відміни. Повна номенклатурна назва ґрунту має такий вигляд: 

ясно-сірий лісовий супіщаний на лесуватому суглинку, підстеленому 

флювіогляціальними відкладами. 

Ґрунт характеризується такою морфологічною будовою: 

HE– 0-24 см Гумусний елювіальний горизонт, ясно-сірий,  

слабогумусований, легкосуглинковий, пилувато-

грудочкуватий, добре пронизаний корінням рослин, 

перехід чіткий. 

Ei–24-36 см Ясно-сірий з окремими бурими плямами,  супіщаний, 

пилувато-плитчастий, збагачений SiO2, перехід чіткий.
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Ie–36-60 см Верхній ілювіальний горизонт, жовто-бурий, 

легкосуглинковий, призматично-горіхуватий,  

щільний, з плямами SiO2, перехід поступовий. 

Ірgl–60-100 см Нижній ілювіальний горизонт, червоно-бурий,  

легкосуглинковий, грудочкувато-призматичний,  

ущільнений, грані структурних частинок вкриті 

колоїдним лакуванням, перехід чіткий  

за кольором та гранулометричним складом. 

Рgl–101-130 см Підстилаюча порода вохристо-жовта, з іржавими 

плямами залізо-марганцевих конкрецій, 

зволожений супісок. 
 

Основні фізико-хімічні та агрохімічні характеристики орного шару 

ґрунту наведено у табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Агрохімічна характеристика орного шару ґрунту перед 

закладанням досліду, 2010 рік 

 

Необхідно зазначити, що потужність його співпадає з глибиною 

основного обробітку. Середнє значення умісту гумусу в орному шарі складає 

1,13 %, що свідчить про малі запаси органічних речовин. За реакцією 
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Уміст важких 
 металів, мг/кг 

мг-екв/100 г 
ґрунту 

мг/кг ґрунту 
Сu Zn Cd Pb 

0-10 1,18 4,8 3,0 5,4 98 105 69 0,19 0,58 0,054 1,21
10-20 1,08 4,8 3,5 4,9 96 87 54 0,21 0,55 0,05 1,24
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ґрунтового розчину ґрунт є середньокислим. Щодо умісту азоту сполук, що 

легко гідролізуються, то він є дуже низьким. Забезпечення ґрунту рухомими 

формами фосфору та обмінного калію середнє. Уміст важких металів не 

перевищує ГТК. 

 

2.3. Абіотичні фактори за роки дослідження 

 

Потужним фактором, який впливає на ріст й розвиток 

сільськогосподарських культур, є погодно-кліматичні умови. 

За роки дослідження погодно-кліматичні умови відрізнялись як за 

характером розподілу опадів, так і за температурним режимом. Основні 

результати метеорологічних спостережень за роки виконання дослідження 

наведено на рис. 2.1 і 2.2. 

 

Рис. 2.1. Середньодобова температура повітря за період вегетації 
картоплі 

 
2012 рік був теплим і недостатньо вологим на початку та в кінці 

вегетації картоплі (рис. 2.1.). Сума температур повітря за період вегетації 

картоплі була вищою на 38,5 оС (найбільше перевищення було у першій 

декаді травня та липня – на 5,5 оС та 6,8 оС відповідно). 
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Особливістю погодних умов 2013 року була висока температура 

повітря. З кінця квітня температура повітря трималась на рівні до 20 оС, а в 

окремі дні сягала 35–36 оС. Температура повітря перевищувала середню 

багаторічну норму в 1,5–2 рази . 

2014 року середньодобова температура періоду вегетації картоплі була 

вищою від середньобагаторічних значень. Суттєве перевищення встановлено 

у третій декаді квітня, травня, а також липня – на 4,5, 4,8 і 3,6 оС відповідно.  

Сума опадів за період вегетації картоплі 2012 року була меншою за 

середню багаторічну норму на 7,1 мм (рис. 2.2.). Дефіцит атмосферної вологи 

рослини картоплі відчували майже усі місяці періоду вегетації, крім першої 

декади квітня, коли сума опадів переважала середньобагаторічні показники 

на 30 мм, та першої декади червня – майже у 4 рази.  

 

Рис. 2.2. Сума опадів за період вегетації картоплі 
 

2013 року сума опадів за вегетаційний період була на 72 мм нижчою за 

норму. У третій декаді квітня та першій декаді травня опадів практично не 

було. Тільки червень видався дощовим, і сума опадів склала 91,8 мм.  

2014 рік видався найбільш дощовим. Основна кількість опадів випала у 

травні (128,5 мм) та липні (126,9 мм), утричі перевищуючи середню 

багаторічну норму.  
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Важливим показником для оцінки метеорологічних умов є 

гідротермічний коефіцієнт – це показник зволоження території, встановлений 

кліматологом Г. Т. Селяніновим [185]. Визначається за відношенням суми 

опадів (r) в мм за період з середньодобовими температурами повітря понад 

10 °C до суми температур (∑t) за той же час, зменшеної у 10 разів. Чим 

нижчий показник ГТК, тим посушливіша місцевість. 

На Поліссі України ГТК можна коротко характеризувати умовами 

зволоження весняно-літнього періоду за такими показниками: 

<0,5 – сильна засуха; 

0,6–0,7 – дуже посушливо; 

0,8–0,9 – посушливо; 

1,0–1,2 – недостатня вологість; 

1,3–1,6 – помірна вологість; 

>1,7 – надмірна вологість; 

>2,0 – істотно надмірна вологість. 

Подекадні і місячні розрахунки ГТК за період вегетації картоплі за 

роки дослідження наведено у табл. 2.2–2.4. 

З наведених у табл. 2.2 даних видно, що підготовка ґрунту та садіння 

картоплі у квітні місяці 2012 року відбувались за нерівномірних умов у  

ІІ декаді, що характеризується надмірною вологістю (коефіцієнт ГТК – 1,9) 

та ІІІ декаді, яка характеризується сильною засухою (коефіцієнт ГТК – 0,5). 

Зростання температури повітря у першій декаді травня місяця сприяла 

з’явленню дружних сходів картоплі, проте увесь місяць супроводжувався 

недостатньою кількістю опадів за достатньої суми активних температур і 

характеризувався дуже посушливим періодом з показниками ГТК – 0,7–0,6.  

У першій декаді червня місяця випала велика кількість опадів, завдяки 

яким нагромадилась достатня кількість вологи в ґрунті, що сприяло ростові й 

розвиткові рослин картоплі у фазу бутонізації. 
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Таблиця 2.2 

Абіотичні фактори за період вегетації картоплі 2012 року 

Місяць Декада 
Σ опадів, 

мм 
Σ t >  
10 °C 

ГТК Показник 

IV 
II 17,6 92 1,9 надмірна вологість 

III 7,5 166 0,5 сильна засуха 

За місяць 68,1 258 1,0 недостатня вологість 

V 

I 12,8 179 0,7 дуже посушливо 

II 9,0 158 0,6 дуже посушливо 

III 0 194 0 - 

За місяць 21,8 531 0,4 сильна засуха 

VI 

I 85,8 175 4,9 
істотно надмірна 

вологість 
II 14,8 210 0,7 дуже посушливо 

III 10,0 197 0,5 сильна засуха 

За місяць 110,6 582 1,9 надмірна вологість 

VII 

I 32,3 244 1,3 помірна вологість 

II 19,7 199 1,0 недостатня вологість 

III 14,4 241 0,6 дуже посушливо 

За місяць 66,4 684 1,0 недостатня вологість 

Σ 223,9 2055 1,1 недостатня вологість 

 

Цвітіння та початок формування бульб картоплі проходило за 

посушливих умов другої та третьої декади червня місяця, які 

характеризувалися великою сумою активних температур за незначної 

кількості опадів, ГТК становить – 0,7–0,5, що не дуже сприяло росту рослин 

картоплі. Погодні умови першої та другої декади липня місяця були 

оптимальними для агроценозу картоплі. Дуже посушлива третя декада липня 

не впливала на строки збирання бульб картоплі.  

За ГТК 2012 рік оцінюється як недостатньо зволожений, загалом за 

період вегетації сума опадів становила – 223,9 мм, сума активних температур 
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+2055 °C. Загалом погодно-кліматичні умови 2012 року сприяли отриманню 

гарного врожаю бульб картоплі. 

За період вегетації картоплі в умовах 2013 року випало тільки 185 мм 

опадів, за оптимальної потреби 300 мм. Сума ефективних температур 

становила +1976 °C з нерівномірним їх розподілом за декадами і місяцями, 

ГТК – 0,9. Рік характеризувався як посушливий, що значно вплинуло на 

урожайність бульб картоплі, яка є значно меншою, ніж попереднього  

року (табл.2.3). 

Таблиця 2.3 

Абіотичні фактори за період вегетації картоплі 2013 року 

Місяць Декада 
Σ опадів, 

мм 
Σ t > 10 °C ГТК Показник 

IV 
II 5,6 65 0,9 посушливо 

III 0 158 0 - 

За місяць 5,6 223 0,3 сильна засуха 

V 

I 0,4 176 0,02 сильна засуха 

II 15,1 192 0,8 посушливо 

III 21,5 184 1,2 недостатня вологість 

За місяць 37,0 552 0,7 дуже посушливо 

VI 

I 38,8 185 2,1 істотно надмірна 
вологість

II 32,0 203 1,6 помірна вологість 

III 21,0 212 1,0 недостатня вологість 

За місяць 91,8 600 1,5 помірна вологість 

VII 

I 24,7 205 1,2 недостатня вологість 

II 13,1 187 0,7 дуже посушливо 

III 12,8 209 0,6 дуже посушливо 

За місяць 50,6 601 0,8 посушливо 

Σ 185,0 1976 0,9 посушливо 
 

Квітень місяць 2013 року був дуже посушливим, сума опадів становила 

лише 5,6 мм, що стримувало строки садіння картоплі. Перша декада травня 
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за показниками ГТК була сильно засушливою, а друга – посушливою, що 

негативно впливало на появу дружніх сходів картоплі. За третю декаду 

травня випало 21,5 мм опадів, що сприяло кращим сходам.  

За червень місяць випало достатньо опадів, за гідротермічним 

коефіцієнтом (ГТК – 1,5) у цей період ґрунт був помірно зволожений, що 

сприяло активному росту рослин у фазу бутонізації і цвітіння та початку 

формування бульб картоплі. 

За першу декаду липня випало 24,7 мм опадів за суми активних 

температур повітря 205 °C, що характеризує погодні умови як недостатньо 

зволожені (ГТК – 1,2).  

Погода в другій декаді липня була дуже посушливою: ГТК – 0,7, але 

вже не мала вирішального значення для формування врожаю. Збирання 

картоплі відбувалося за дуже посушливих умов. 

Абіотичні фактори вегетаційного періоду 2014 року за показниками 

гідротермічного коефіцієнта (ГТК – 1,8) характеризуються як надмірно 

вологі за середньобагаторічного ГТК 1,6 (табл. 2.4). 

Оптимальна вологість ґрунту і температура повітря у квітні сприяли 

садінню картоплі за рекомендованими температурно-календарними 

строками. За першу декаду травня опадів не було взагалі, що стримувало 

з’явлення сходів картоплі. У другій декаді травня випало утричі більше за 

норму опадів. Середньомісячні погодні умови травня місяця загалом 

характеризувались істотно надмірно вологим періодом з гідротермічним  

коефіцієнтом – 2,6. Загалом за місяць випало 128,5 мм опадів, що сприяло 

встановленню повної вологоємності ґрунту для проходження періоду 

швидкого росту і настання фази бутонізації в першій декаді червня, яка 

характеризувалась як недостатньо зволожена при ГТК – 1,0.  

Погодні умови у фазу цвітіння та активного росту характеризуються як 

посушливі, ГТК становив 0,8. У першій та другій декадах липня випало 119,5 

мм опадів, що характеризує період як істотно надмірно вологий. Третя декада 

липня була сильно сухою, що сприяло збиранню картоплі в оптимальні строки. 



76 
 

 

Таблиця 2.4 

Абіотичні фактори за період вегетації картоплі 2014 року 

Місяць Декада 
Σ опадів, 

мм 
Σ t >  
10 °C 

ГТК Показник 

IV 
II 33,6 36 9,3 

істотно надмірна 
вологість 

III 2,8 141 0,2 сильна засуха 

За місяць 36,4 177 2,1 
істотно надмірна 

вологість

V 

I 0 124 0 - 

II 86,0 161 5,3 
істотно надмірна 

вологість 
III 42,5 218 1,9 надмірна вологість 

За місяць 128,5 503 2,6 
істотно надмірна 

вологість 

VI 

I 18,6 190 1,0 недостатня вологість 

II 9,1 167 0,5 сильна засуха 

III 14,4 160 0,9 посушливо 

За місяць 42,1 517 0,8 посушливо 

VII 

I 79,0 193 4,1 
істотно надмірна 

вологість 

II 40,5 207 2,0 надмірна вологість 

III 7,4 240 0,3 сильна засуха 

За місяць 126,9 640 2,0 надмірна вологість 

Σ 333,9 1837 1,8 надмірна вологість 

 

Отже, погодні умови за роки дослідження відрізнялись від середніх 

багаторічних агрометеорологічних показників – температура повітря, сума 

опадів, сума активних температур та гідротермічні коефіцієнти упродовж 

вегетації культури. Отримані нами результати за роки дослідження щодо 

зміни абіотичних факторів порівняно до середніх багаторічних показників 

уможливило об’єктивно оцінити вплив факторів, що вивчали у досліді, на 

поставлені нами завдання. 
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2.4. Схема досліду та методика виконання дослідження 

 

Основу дисертаційної роботи складають результати дослідження і 

спостереження, виконані в агроценозі картоплі короткоротаційної сівозміни з 

таким чергуванням культур:  

1. Конюшина на насіння. 

2. Картопля. 

3. Жито озиме. 

4. Пелюшка + овес.  

5. Овес з підсіванням конюшини.  

Просторове розміщення культур в досліді станом на 2012 р. наведено в 

дод. Е. 

Дослід включав 6 систем удобрення культур в сівозміні: 

1. Біологічний контроль.  

2. Органічна система (гній 50 т/га). 

3. Органо-мінеральна система – 50 % органічних +  

50 % мінеральних добрив (гній 25 т/га + N25Р20К35). 

4. Органо-мінеральна система – 75 % органічних +  

25 % мінеральних добрив (гній 37,5 т/га +N12,5Р10К17,5). 

5. Органічна (сидерат – 20 т/га). 

 6. Мінеральна  (N50Р40К70). 
 

Повторення варіантів у досліді триразове, розміщення ділянок 

систематичне. Площа посівної ділянки 130 м2 (4,7×27,6); площа облікової 

ділянки 110 м2 (4×27,6); ширина захисної смуги 2 м; ширина коридорів між 

полями сівозміни 2 м. 
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Таблиця 2.5 

Схема досліду 

N 
по-
ля 

Культура 
сівозміни 

Система удобрення* 

1. Біологі-
чний 

контроль  

2. Орга-
нічна 

 
3. Органо-мінеральна  4. Органо-мінеральна  

5. Орга-
нічна 

 
6. Мінеральна  

гній, 
т/га 

гній, 
т/га 

кг д. р. на 1 га гній, 
т/га 

кг д. р. на 1 га ум. гній, 
т/га 

кг д. р. на 1 га 
N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1 
Конюшина на 
насіння 

- - - -   - - - - - - - - 

2 Картопля  - 50 25 25 20 35 37,5 12,5 10 17,5 - 50 40 70 

3 Жито озиме  - - - 20 10 30 - 10 5 15 - 40 20 60 

4 
Пелюшка+ 
овес (зерно) 

- - - - 10 30 - - 5 15 сидерат - 20 60 

5 
Овес з 
підсіванням 
конюшини  

- - - 15 10 30 - 7,5 5 15 сидерат 30 20 60 

На 1 га сівозмінної 
площі: 

- 10 5 12 10 25 7,5 6 5 12,5 6,4 24 20 50 

Разом у сівозміні - 50 25 60 50 125 37,5 30 25 62,5 32 120 100 250 
Примітка*:сидерат – 200 ц/га (коефіцієнт 0,8) 16 т/га умовного гною; 

гній N – 4 кг/т; Р2О5 – 2 кг/т; К2О – 5 кг/т; (200 кг, 100 кг, 250 кг) 
пелюшка+овес – (3 т соломи + 30 кг N) 
жито озиме – (3 т соломи + 30 кг N) 
овес - (3 т соломи + 30 кг N) 
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Методика виконання дослідження 

Польові і лабораторні дослідження виконано за загальноприйнятими 

методиками. 

Агрохімічні показники ґрунту в виконували за такими методиками: 

- гумус – за Тюріним (ГОСТ 26213-91);  

- рН – потенціометрично (ГОСТ 26483-85); 

- гідролітична кислотність – за Каппеном у модифікації ЦІНАО (ГОСТ 

26212-91);  

- азот, що легко гідролізується – за Корнфілдом;  

- рухомий фосфор та обмінний калій – за Кірсановим (ГОСТ  26207-91); 

- сума увібраних основ – за Каппеном-Гільковицем; 

- важкі метали – в кислотній витяжці. 

Водно-фізичні властивості ґрунту визначали: 

- гранулометричний склад – методом піпетування з підготовкою ґрунту 

за Качинським (ГОСТ 12536);  

- щільність ґрунту – буровим методом за Качинським з об’ємом циліндра 

109,23 см2 (ДСТУ ІSO 11272) ; 

- вологість – термостатно-ваговим методом. Зразки відбирали в усіх 

варіантах досліду пошарово через кожні 10 см до глибини 1 м. 

Для визначення величини середнього балансу гумусу в ґрунті нами 

використано формулу Г. Я. Чесняка [216]. 

Чисельність основних таксономічних та фізіологічних груп 

мікроорганізмів визначали методом висівання ґрунтової суспензії на 

стандартні поживні середовища [75, 142]:  

- загальна кількість мікроорганізмів – на пептон-глюкозному агарі (ПГА);  

- амоніфікатори – на м’ясопептонному агарі (МПА); 

- бактерії, які використовують фосфор із мінеральних водонерозчинних 

фосфатів – на глюкозо-аспарагіновому середовищі з додаванням 

фосфату кальцію Са3(РО4)2 (середовище Муромцева); 
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- актиноміцети та мікроорганізми, що засвоюють мінеральний азот – на 

крохмально-аміачному агарі (КАА); 

- гриби –  на сусло-агарі (СА); 

- мікрофлора розсіювання характеризувалась кількістю оліготрофів на 

ґрунтовому агарі (ГА); 

- коефіцієнт мінералізації (КАА/МПА) та оліготрофності 

(ГА/(КАА+МПА)) розраховували за К. І. Андріюк [7]. 

Нітрифікаційну активність визначали під час компостування ґрунту за 

оптимальних умов методом Кравкова. 

Целюлозоруйнівну активність ґрунту визначали методом аплікацій за 

триразового повторення закладанням лляного полотна за методом Штатнова [7].  

Чисельність мезофауни (дощових черв’яків) визначали у металевому 

кільці висотою 10 см, площею 0,025 м2 за Штатновим [7].  

Інтенсивність “дихання” – за активністю виділення СО2 за добу 

методом Штатнова [7]. 

Фітотоксичність – методом біотестування [7]. 

Забур’яненість агроценозу картоплі визначали у фазу цвітіння культури 

кількісно-ваговим методом на ділянках площею 0,25 м2 за трьохразового 

повторення.  

Фенологічні спостереження здійснювали у такі фази розвитку рослин 

картоплі: сходи, інтенсивний ріст рослин (стеблування), цвітіння, початок 

відмирання бадилля (в’янення бадилля) [138]. 

Густоту стояння рослин визначали суцільним підрахунком кількості 

рослин картоплі на облікових ділянках у фазу бутонізації [139].  

Площу листкової поверхні визначали методом висічок з листків та 

розраховували за формулою [139].  

Масу бадилля та листя визначали ваговим методом [139].  

Облік врожаю та його структуру визначали ваговим методом 

поділянково [139].  

Уміст сухих речовин та крохмалю в бульбах визначали за питомою 
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масою на вазі Парова [139]. 

Уміст аскорбінової кислоти – за Мурі [139]. 

Нітратний азот визначали на інфрачервоному аналізаторі моделі 4500 [139]. 

Кількість рослинних решток розраховували за методикою Левіна Ф. І. [109].  

Визначення кількості викидів парникових газів – за іноземною 

методикою IPCC 2006 [180].  

Енергетичну ефективність вирощування картоплі визначали за 

методикою, описаною О.К. Медведовським та П. І. Іваненком [137]. 

Економічну ефективність вирощування картоплі визначали за 

рекомендаціями, розробленими у НУБІП та технологічними картами 

розробленими для умов Житомирського Полісся. 

Статистичну та математичну обробку експериментальних даних 

виконували методами дисперсійного та кореляційного аналізів за допомогою 

ЕОМ Pentium ІІІ, за методикою Б. О. Доспєхова з використанням прикладних 

комп’ютерних програм ANOVA, пакету аналізу електронної таблиці 

Microsoft Excel та Statistica [62, 63]. 

Аналітичні дослідження виконано у сертифікованих лабораторіях 

Рівненської та Житомирської філій державної установи  «Держґрунтохорона»  

за участю автора.  

 

2.5. Характеристика сорту та технологія вирощування картоплі в  

сівозміні 

 

У виконанні експерименту використано картоплю сорту Беллароза, 

створений німецькою фірмою Europlant. Сорт ранньостиглий, столового 

призначення, високоврожайний. Урожайність до 250 ц/га на 34-й день, або 

500 ц/га в кінці вегетації. Товарність 91–99 %. Кущ високий, прямостоячий. 

Квіти червоно-фіолетові. Бульби великі, овальної форми з неглибокими 

вічками. Шкірка гладенька, червона. М’якуш світло-жовтий. Бульби 

переважно великі, середня маса 117–120 г. Має високу стійкість до таких 
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хвороб як рак, чорна ніжка, вірусні хвороби, нематода і фітофтороз, дуже 

високу придатність до тривалого зберігання. За станом 5 балів (за 

п’ятибальною шкалою). Уміст крохмалю – 12,6–15,7 %. Кущ добре 

розвинений, стебла мають антоціанове забарвлення, віночок квітки червоно-

фіолетовий. Рекомендований для вирощування в усіх зонах України. 

Занесений до Реєстру сортів рослин України 2003 року.  

Технологія вирощування картоплі загальноприйнята для зони 

центральних районів Полісся України. Попередник – конюшина на насіння, 

після обмолочування якої солому загортали в ґрунт на всьому полі, 

включаючи біологічний контроль. Дози елементів живлення, які надходять 

до ґрунту при цьому кожного року залежали від врожайності конюшини 

(дод. К). На сидерат вирощували редьку олійну.  

Обробіток ґрунту виконували без обертання скиби (дод. З). Основний 

обробіток ґрунту включав такі технологічні операції: післяжнивне 

розпушування важкою дисковою бороною БДТ–3 з вирізним диском на 

глибину 10–12 см, після внесення добрив повторне дискування на глибину  

10–12 см, розпушування плоскорізом КПГ–250 на глибину 20–22 см. 

Передпосівний обробіток – ранньовесняна та передпосадкова культивації 

культиватором КПС–4 з боронуванням боронами БЗТС–1 на глибину  

10–12 см.  

Перед висаджуванням бульби картоплі перебирали та проводили 

озеленення. Бульби картоплі, відібрані на насіння, розстеляли тонким шаром 

під навісом. Озеленення на розсіяному світлі тривало три тижні. У бульбах 

картоплі, що пройшли озеленення, збільшується уміст соланіну. Завдяки 

соланіну бульби менш схильні до ураження збудниками хвороб та 

пошкодженню шкідниками.  

Садили картоплю саджалкою СН–4Б–1 із розрахунку на густоту 

стояння рослин 55 тис./га (фізична норма 3–3,5 т/га) з шириною міжрядь  

70 см. Після садіння виконували досходове і післясходове боронування 

сітчастою бороною БСН–4,2. Догляд за посівами картоплі включав два 
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підгортання гребенів культиватором-окучником КОН–2,8. Перше 

підгортання – за з’явлення сходів культури, а друге – за повних сходів 

картоплі. Після другого підгортання гребенів розпушували ґрунт у міжряддях 

культиватором КОН–2,8 з долотоподібними лапами. 

Для захисту картоплі від шкодочинних організмів використовували 

біологічні препарати. Насадження картоплі обробляли біоінсектицидами – 

бітоксибацилін (30 мл/сотку) + актофіт (10 мл/сотку) 2 рази з інтервалом  

7–10 днів для кожного покоління жуків. Обробляли тракторним 

обприскувачем ОП-2000 з витратою робочого розчину 400 л/га.  

Основою Бітоксибациліну є бактеріальні спори, білкові кристали 

(ендотоксини) та екзотоксин бактерії Bacillus thuringiensis. Запаковані спори 

неактивні, але варто їм потрапити під час обприскування на живий кущ, як з 

них виростають агресивні вороги колорадського жука і його нових генерацій. 

Потрапивши до шлунку жука, препарат розчиняє його кишківник і комахи 

гинуть. 

Актофіт – інсекто-акарицид біологічного походження діючою, 

речовиною якого є комплекс природних авермектинів, які продукуються 

непатогенним ґрунтовим грибком – Streptomyces averitilis. Авермектини – це 

природні високоспецифічні нейротоксини, що проникають до організму 

комах кишковим або контактним шляхом та незворотньо уражують їх 

нервову систему. Унаслідок цього у комахи настає параліч, а згодом смерть. 

Вже через 4–10 годин шкідники перестають харчуватись, на 2–3 добу гинуть. 

У системах удобрення сільськогосподарських культур передбачено 

компенсацію частини елементів живлення техногенного походження 

унаслідок використання нетоварної продукції, а саме соломи конюшини та 

зернових культур після обмолочування на насіння (дод. К – К.3). Мінеральні 

добрива вносили під основний обробіток ґрунту – суперфосфат простий 

гранульований (20 % д. р.), калійну сіль (51 % д. р.) та під передпосівну 

культивацію – аміачну селітру (34 % д. р.). Напівперепрілий гній вносили 

восени під основний обробіток ґрунту. Солому після збирання зернових 
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культур залишали на полі і загортали в ґрунт на глибину 10–12 см з 

додаванням азоту 10 кг/т в усіх варіантах удобрення, включаючи і 

біологічний контроль. Збирали врожай поділянково вручну. 
 

Висновки до розділу 2 
 

1. Територія Житомирської області, де виконано дослідження загалом 

характеризується достатніми ресурсами тепла, вологи та ґрунтовими 

умовами для вирощування картоплі, озимих та ярих зернових, багаторічних 

бобових трав та інших районованих культур. 

2. Ґрунт, на якому виконувалися дослідження – ясно-сірий лісовий 

супіщаний на лесуватому суглинку. За умістом гумусу, забезпеченням 

елементами живлення він належать до слабозабезпечених, має середньокислу 

реакцію ґрунтового розчину.  

3. За роки дослідження абіотичні фактори різнились від середніх 

багаторічних показників. За розрахунками ГТК погодні умови 

характеризуються: 2012 рік як недосатньо вологий – ГТК – 1,1; 2013 рік 

посушливий – ГТК – 0,9; 2014 рік надмірно вологий – ГТК – 1,8.  

4. Прийнята схема досліду, використані методики дослідження, обліки і 

результати аналізів уможливили всебічно оцінити вплив дослідних факторів 

на біологічний стан ґрунту, формування врожаю та якість бульб картоплі. 

5. У процесі вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні 

впроваджено такі елементи біологізації: внесення мінеральних добрив у 

невеликій кількості; використання біоінсектицидів; зменшення інтенсивності 

механічного обробітку ґрунту; застосування соломи конюшини і зернових 

культур, як альтернативне джерело елементів живлення; висівання редьки 

олійної на сидерат; інтегрований підхід під час ведення землеробства, який 

ґрунтується на комплексному взаємозв’язку чинників у сівозміні. 

У розділі 2 використано матеріали з відповідними посиланнями на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [7, 62, 63, 75, 109, 137–139, 142, 180, 

185, 216]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВОДНО-ФІЗИЧНИЙ ТА ПОЖИВНИЙ СТАН ҐРУНТУ  

ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ БІОЛОГІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ 

 
3.1. Вплив систем удобрення картоплі на водно-фізичні властивості  

ґрунту 

 
Картопля висуває підвищені вимоги до ґрунту. Величина врожаю 

жодної культури не залежать так сильно від водно-фізичних властивостей 

ґрунту та рівня його родючості.   

Коренева система картоплі відзначається підвищеною інтенсивністю 

дихання, поглинає в 5–10 разів більше кисню порівняно з іншими рослинами. 

Дослідженнями встановлено, що на утворення 1 г сухої речовини картопля 

витрачає 7–12 мг кисню протягом 1 год. Тому вона має високі вимоги до 

пухкості ґрунту. На пухкому ґрунті з щільністю 1,1–1,2 г/см3 коренева 

система картоплі має високу вбирну здатність, на ущільнених перенасичених 

вологою ґрунтах коріння її загниває і відмирає. На ущільнених ґрунтах 

погано розвиваються столони, картопля формує дрібні, часто деформовані 

бульби. Пояснюється це тим, що у бульб значно більші тканинні клітини, ніж 

у коренів, тому вони мають рихлу структуру й важче «розсовують» щільний 

ґрунт у процесі росту [135]. 

Найбільш придатні для картоплі достатньо удобрені супіщані й 

суглинисті ґрунти, легкі чорноземи. Вона добре росте на окультурених 

некислих торфових ґрунтах і на заплавах річок, де складаються сприятливі 

умови зволоження, живлення й температурний режим. 

Вирощують картоплю і на легких піщаних ґрунтах, але лише при 

внесенні високих доз органічних добрив, які, крім прямого впливу на 

рослини, поліпшують фізичні властивості ґрунту [27, 87].  
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3.1.1. Щільність ґрунту залежно від системи удобрення картоплі 
 

Щільність ґрунту – це маса абсолютно сухого ґрунту в одиниці об’єму 

непорушеної будови. Враховуючи, що її величина залежить від речовинного 

складу ґрунту, без великої помилки можна прогнозувати наявність її зв'язку з 

основними властивостями ґрунту. У літературі є експериментальні докази 

таких взаємозв'язків [136]. Однак, ці зв'язки не можуть бути лінійними, бо зі 

збільшенням умісту в складі ґрунту дрібнодисперсних частинок вони значно 

активніше утворюють мікро- і макроагрегати ґрунту, зменшуючи, відповідно, 

щільність ґрунту. З цієї причини в піщаних та супіщаних ґрунтах, 

агрегованість яких мінімальна, щільність ґрунту мінімальна, а в суглинкових 

і глинистих ґрунтах, де агрегованість виражена найяскравіше, щільність 

ґрунту максимальна. 

За щільності складення, найкращим в технологічному відношенні 

необхідно вважати ґрунт з мінімальною рівноважною щільністю в орному 

шарі. Звичайно, у цьому випадку ґрунтово-технологічна оцінка ґрунту за 

гранулометричним складом не буде відповідати такій же оцінці за щільністю 

складення. Окремі науковці [118] вважають, що таке спрощене порівняння 

неправомірне, бо не враховує процеси ґрунтоутворення. Таким чином, якщо 

не було б агрегації, суглинкові і глинисті ґрунти були б віднесені до 

найважчих в ґрунтово-технологічному відношенні ґрунтів. Разом з тим, 

існування процесів агрегації покращує ці ґрунти. Щільність складення у 

цьому випадку є об'єктивним інтегральним заходом зменшення опору ґрунту 

обробіткові із-за зменшення щільності складення елементарних частинок. 

Щільність ґрунту, за даними І. Б. Ревута [173], безпосередньо впливає 

на процеси життєдіяльності рослини. Тому вона є первинним елементом не 

тільки всієї фізики ґрунту, але й життя рослин, оскільки має вплив на водний, 

повітряний і температурний режими. Від щільності ґрунту залежать умови 

життєдіяльності мікроорганізмів, тобто біологічна активність ґрунту. 
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Вченими визначено таку оцінку ґрунтово-технологічних властивостей 

за даними рівноважної щільності складення: 

сприятливі – за рівноважної щільності складення в орному  

шарі < 1,25 г/см3; 

середні – за рівноважної щільності складення 1,26–1,35 г/см3; 

середньоважкі – за рівноважної щільності складення 1,36–1,45 г/см3; 

важкі – за рівноважної щільності складення 1,46–1,55 г/см3; 

дуже важкі – за рівноважної щільності складення >1,55 г/см3. 

Вимоги до легкого гранулометричного складу ґрунту – одна із 

важливих ґрунтово-екологічних особливостей картоплі. Це обумовлено 

особливостями її кореневої системи. Корені картоплі проникають у ґрунт 

неглибоко і характеризуються активною вбирною здатністю. Проте, вони 

мають невелику силу подолання механічного опору ґрунту, невисока 

величина якого характерна саме для легкосуглинкових і супіщаних ґрунтів 

[135].  

Обробіток ґрунту і застосування добрив значно впливають на 

агроекологічний стан ґрунту та продуктивність агроценозу картоплі.  

У наших дослідженнях (табл. 3.1) на фоні обробітку ґрунту без 

обертання скиби виконані нами дослідження щодо впливу органічних і 

мінеральних добрив та різних їх поєднань на зміну водно-фізичних 

властивостей ясно-сірого лісового ґрунту показали, що у період сходів 

картоплі щільність ґрунту у варіанті біологічного контролю в шарі ґрунту  

0–10 см склала 1,28 г/см3, а у 10–20 см – 1,31 г/см3, що є оптимальною для 

картоплі. Тобто, щільність складення ясно-сірого лісового ґрунту в 

середньому за роки дослідження була в оптимальних межах для росту й 

розвитку агроценозу картоплі. 

Внесення добрив позитивно впливало на покращання цього показника 

для росту й розвитку рослин картоплі. За внесення 50 т/га гною щільність 

ґрунту у фазу сходів зменшилась у верхньому (0–10 см) шарі до 1,16 г/см3  та 

у шарі 10–20 см до 1,25 г/см3, що на 9 % менше порівняно до біологічного 
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контролю. Сумісне внесення органічних і мінеральних добрив вплинуло на 

зменшення щільності до 1,16–1,18 г/см3  в шарі 0–10 см і до 1,25–1,27 г/см3  у 

шарі ґрунту 10–20 см. Зменшення щільності до оптимального значення 

сприяло ростові і розвиткові рослин картоплі та забезпечило приріст врожаю 

у середньому за 2012–2014 рр. 13,1 т/га порівняно до біологічного контролю. 

Таблиця 3.1 

Щільність ясно-сірого лісового ґрунту в агроценозі картоплі 

залежно від системи удобрення, г/см3 (середнє за 2012–2014 рр.) 

Період 
спостереже-

ння 

Система удобрення* 

1 2 3 4 5 6 
шар ґрунту, см 

0–10 10–20 0–10 10–20 0–10 10–20 0–10 10–20 0–10 10–20 0–10 10–20

Фаза 
сходів  

1,28 1,31 1,16 1,25 1,18 1,27 1,16 1,25 1,25 1,30 1,28 1,32 

Перед 
збиранням 
врожаю 

1,36 1,42 1,31 1,41 1,31 1,42 1,30 1,41 1,34 1,42 1,37 1,43 

*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна 
 (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 

25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 
 

Застосування мінеральних добрив призводить до збільшення щільності 

порівняно із внесенням органічних добрив у середньому на 0,12 г/см3  у шарі 

ґрунту 0–10 см і на 0,07 г/см3  у шарі 10–20 см, але була цілком прийнятна для 

вирощування картоплі. 

За період вегетації картоплі ґрунт ущільнювався і перед збиранням 

врожаю його щільність збільшилась у середньому за роки дослідження на 

біологічному контролі на 0,08 г/см3 у шарі ґрунту 0–10 см та на 0,11 г/см3 – у 

шарі ґрунту 10–20 см, а на удобрених варіантах – на 0,09- 

0,15 г/см3 у шарі ґрунту 0–10 см і на 0,11–0,26 г/см3 – у шарі ґрунту 10–20 см.    

Отже, органічні речовини, що надходить до ясно-сірого лісового 

ґрунту, сприяють зменшенню його щільності та покращанню умов росту й 

розвитку рослин та формування врожаю бульб картоплі.  
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3.1.2. Запаси продуктивної вологи в агроценозі картоплі залежно від  

фону живлення  

 
Волога у ґрунті – одна з найважливіших складових ґрунту. Як зазначав 

О. А. Роде, управління водним режимом ґрунту є завжди одним з основних, а 

часто і найважливішим для сільськогосподарських угідь заходом. Знання 

законів поведінки вологи у ґрунті необхідне для розв’язання різних проблем 

у системах землеробства [179]. 

Для нормального перебігу процесів життєдіяльності рослинам 

необхідна певна кількість води. Якість підготовки ґрунту, рівномірність 

загортання насіння, поява сходів, ріст й розвиток рослин залежать не тільки 

від ступеня ущільнення ґрунту, але й від кількості вологи в ґрунті. Крім того, 

вода є важливим структурним елементом рослин, вона може утримувати 

велику кількість тепла, що, безумовно, є основою її терморегулюючого 

впливу. Особлива роль терморегулятора належить воді унаслідок високої 

теплоти пароутворення [68]. 

У працях науковців звертається увага на те, що окультурений стан 

ґрунту має великий вплив на загальний запас вологи у ньому [93, 118]. 

Сірі лісові ґрунти характеризуються яскраво вираженою 

диференціацією ґрунтового профілю, тому вони швидко перезволожуються 

за надлишку опадів, а за їх нестачі відбувається швидке пересихання 

кореневмісного шару, унаслідок чого врожайність сільськогосподарських 

культур зменшується.  

Під час вегетації рослин запаси вологи в орному шарі ґрунту повинні 

складати не менше 15 мм. Як свідчать дані результати нашого дослідження, 

запаси вологи в ясно-сірому лісовому ґрунті були достатніми для рослин 

картоплі, крім 2013 року (дод. И). 

2012 рік характеризувався відносною посушливістю, починаючи з ІІІ 

декади квітня до ІІІ декади травня. Максимальні запаси продуктивної вологи 

(рис. 3.1) у шарі ґрунту 0–20 см були 2014 року перед збиранням врожаю 
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картоплі за органічної системи удобрення (гній 50 т/га) – 45 мм. Це пов’язано із 

значною кількістю опадів (79 мм), які випали на початку липня (див. рис. 2.2 

розділу 2). 2012 року в аналогічний період кількість опадів була близькою до 

середньої багаторічної норми. 2013 року за період (ІІІ декада квітня – І декада 

травня) опадів практично не випало, що відчутно вплинуло на формування 

майбутнього врожаю.  

Відомо, що найбільше вологи рослини картоплі потребують у період 

бутонізації. Нами встановлено, що у цей час запаси вологи в шарі ґрунту  

0–20 см склали на біологічному контролі 2012 року – 28,5 мм, 2013 року – 

23,3 мм та 2014 року – 36,7 мм. 

 
Рис. 3.1. Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-20 см залежно від 

фону живлення картоплі, мм 
*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  

(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 
25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 

 

Внесення добрив сприяло збільшенню кількості вологи у ґрунті.  

За період наших досліджень (2012–2014 рр.) встановлено, що найкращу 

вологоутримну здатність у шарі ґрунту 0–20 см мала органічна (гній 50 т/га) 

система удобрення, де показники вологозабезпечення у середньому більші на 

3 % порівняно до біологічного контролю та на 11 % порівняно до мінеральної 

системи удобрення.  
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За органо-мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 % 

мінеральних добрив) показники продуктивної вологи були більші на 2 % 

порівняно до біологічного контролю та на 9 % порівняно до мінеральної 

системи удобрення.  

Найнижчими показниками вологозабезпечення характеризується 

мінеральна система удобрення (N50P40K70) в середньому за роки досліджень в 

шарі ґрунту 0–20 см – 30,4 мм. Тут встановлено таку тенденцію: із збільшенням 

дози мінерального удобрення, вологозабезпечення ґрунту зменшується. 

У середньому за три роки дослідження найбільша кількість вологи у 

50-сантиметровому шарі ґрунту була у варіантах, де вносили максимальну 

кількість органічних речовин, а саме за органічної системи удобрення (гній 

50 т/га) – 73,0–94,2 мм залежно від року дослідження в період інтенсивного 

росту рослин картоплі, що на 5 % вище порівняно до біологічного контролю 

(рис. 3.2).  

 
Рис. 3.2. Запас продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-50 см залежно від фону 

живлення картоплі, мм 
*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  

(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 
25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 

 

За органо-мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 % 

мінеральних добрив) в період інтенсивного росту рослин картоплі запаси 
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продуктивної вологи в цьому шарі були на 9 % вищими порівняно до 

біологічного контролю і складали 74,3–100,5 мм. На період збирання 

культури тенденція зберігалася.  

Внесення тільки мінеральних добрив не впливало на збільшення 

кількість запасів продуктивної вологи і вони були меншими у середньому на 

8–19 % порівняно до біологічного контролю, крім 2014 року, коли 

встановлено збільшення їх на 2 % відповідно.  

За період дослідження найбільші запаси продуктивної вологи в 

метровому шарі ґрунту були 2014 року, що пов’язано з випаданням значної 

кількості опадів. Найбільше вологи нагромаджувалося за органічної системи 

удобрення (гній 50 т/га), що на 4 % більше порівняно до біологічного 

контролю (рис. 3.3). За органо-мінеральних систем удобрення ці запаси 

зросли у середньому на 2–3 %. Найнижчі показники нагромадження вологи 

були за мінеральної системи удобрення – менше на 2 % порівняно до 

біологічного контролю. На період збирання врожаю культури тенденція 

зберігалась.  

 

Рис. 3.3. Запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0-100 см залежно від 
фону живлення картоплі, мм 

*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна 
(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 

25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 
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Деяке зменшення запасів продуктивної вологи перед збиранням 

врожаю 2014 року пояснюється збільшенням їх витрат на формування 

врожаю. У 2012 році встановлено деяке збільшення цих запасів у зв’язку з 

випаданням опадів у передзбиральний період. 

Отже, застосування добрив, особливо органічних, сприяло збільшенню 

запасів продуктивної вологи у ясно-сірому лісовому ґрунті та покращувало 

його фізичні властивості, що позитивно вплинуло на розвиток рослин 

картоплі, формування врожаю і його якісні показники. Зменшення доз 

внесення мінеральних добрив позитивно впливає на навколишнє природне 

середовище, зокрема на водні ресурси у зоні Полісся. 

 

3.2. Вплив системи удобрення на процеси біологізації ясно-сірого 

лісового ґрунту 

 
Картопля має підвищені вимоги до поживних речовин. Тому, система 

удобрення має передбачати створення бездефіцитного балансу гумусу і 

поживних речовин, насамперед, за рахунок використання в широких дозах 

органічних добрив, які вносять безпосередньо під картоплю. Мінеральні 

добрива необхідно вносити у дозах, які дозволяють вийти на оптимальні 

рівні врожаїв [4]. 

 

3.2.1. Вплив систем удобрення на кислотність та вміст поживних 

речовин у ґрунті  

 

Кисла реакція грунтів несприятлива для росту і розвитку більшості 

культурних рослин. У дуже кислих ґрунтах  такі елементи як залізо, алюміній 

та марганець переходять у легкодоступні для засвоєння рослинами форми, до 

того ж їх концентрація досягає токсичного рівня. При цьому надлишок цих 

металів порушує вуглеводний та білковий обмін рослин і утворення органів 

розмноження, що значно знижує врожай і може навіть спричинити загибель 
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культурних посівів. При високій кислотності ґрунту погіршуються його 

фільтраційна здатність, капілярність та проникність. За низького показника 

кислотності ґрунту утруднюється засвоєння рослинами фосфору, калію, 

сірки, кальцію, магнію та молібдену. 

Надмірна кислотність ґрунтів також пригнічує діяльність корисних 

мікроорганізмів, що беруть участь у розкладанні гною, торфу, компостів і 

інших форм органічних решток для вивільнення із них доступної для рослин 

форми поживних речовин. На коренях рослин, що ростуть у дуже кислому 

середовищі, погано розвиваються бульбочкові бактерії, через що засвоєння 

бобовими культурами азоту з повітря значно погіршується. За таких 

передумов не відбувається збагаченняним ґрунтів і не задовольняються 

потреби рослин, що необхідно враховувати при розробці системи удобрення. 

Картопля малочутлива до кислої реакції і добре росте на кислих 

ґрунтах. Грунт дослідної ділянки за реакцією ґрунтового розчину є 

середньокислим, рН перед закладанням досліду становив 4,8. 

 

Рис. 3.4. Обмінна кислотність шару ґрунту 0–20 см залежно від фону 
живлення картоплі 

*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 

25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 
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На кінець ротації сівозміни обмінна кислотність ґрунту на варіанті 

біологічного контролю залишалася на рівні 4,7. Найбільший вплив на тенденцію 

до зниження обмінної кислотності мало внесення напівперепрілого гною у нормі 

50 т/га – вона змінювалася до рівня рН 5,1. За органо-мінеральних систем 

відбувалось також значне зниження цього показника –до рН 5,0 у 4 варіанті та рН 

4,9 у 3 варіанті. Виключно мінеральне живлення обумовило підкиснення ґрунту  

до рН 4,5 (дод. Ж). 

Динаміка азоту в ґрунті. Проблему азотного живлення в землеробстві 

важко переоцінити. Головною умовою отримання високих й сталих врожаїв є 

ступінь забезпечення сільськогосподарських культур саме цим елементом. 

Тому ряд дослідників вважають, що кількість азоту в ґрунті рідко буває 

достатньою для потреб рослин [34, 99, 143]. Гострота проблеми азоту полягає 

у значному винесенні його урожаєм, слабкій післядії азотних добрив, а також 

у тому, що доступні рослинам солі азотної кислоти й амонію легко 

вимиваються з ґрунту або переходять у газоподібну форму, нітрифікуються 

[34, 117].  

Поряд із цим азотне живлення має свої особливості. Вузький діапазон 

толерантності між екологічним мінімумом та максимумом, який призводить 

до негативного впливу як нестачі, так і надлишку азоту. Але за цих умов 

значення цього елемента не применшується. 

Рівень родючості ґрунту визначається, зокрема, ступенем забезпечення 

азотом. Його запаси в сірих лісових ґрунтах незначні. Для них характерний 

низхідний стік і кисла реакція середовища, що визначає високу рухомість та 

втрати азоту [141, 220].  

Азотний режим ґрунту значною мірою залежить від його фізико-

хімічних властивостей, повітряно-теплового режиму, активності біологічних 

процесів, які визначають інтенсивність гідролізу і мінералізації органічних 

речовин ґрунту [18]. 

В. Ф. Сайко [183] вважає, що безполицеве розпушування призводить до 

погіршення азотного режиму ґрунту. Насамперед зменшується уміст нітратів, 
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що пояснюється біологічним поглинанням азоту мікроорганізмами, які 

беруть участь у перетворенні рослинних решток, загорнених у верхньому 

шарі. Інші дослідники, навпаки, відзначають позитивний вплив обробітку 

ґрунту без обертання скиби на нагромадження нітратного азоту [157, 223]. 

Оскільки в шарі ґрунту 0-30 см розміщується основна кількість коренів 

польових культур і мінеральних добрив, то можна припустити, що за умов 

достатнього зволоження біогенні елементи, які розміщені в цьому шарі, 

відіграють головну роль у живленні рослин. Разом з тим, уміст елементів 

живлення в шарі ґрунту 20–30 см позитивно впливає на формування врожаю 

за посушливих погодних умов. 

Найсуттєвішим джерелом мінерального азоту в ґрунті є фракція 

азотовмісних органічних сполук, що легко гідролізуються (представлена в 

основному азотом амідів і частково амінокислот). За тривалого і 

систематичного застосування гною та мінеральних добрив уміст гумусу і 

загального азоту зростає. У структурі останнього сполуки, що легко 

гідролізуються характеризують ступінь забезпечення ґрунту азотом 

упродовж вегетаційного періоду [128, 141].  

Встановлено, що найвищий абсолютний уміст цього елементу в ґрунті 

був у варіанті впровадження органічної системи удобрення (50 т/га гною) – 

124 мг/кг ґрунту, а найменший – за органічної (сидерат – 20 т/га) – 101 мг/кг 

ґрунту, тобто ґрунт з більшим запасом органічних речовин містить і більшу 

кількість азоту, що легко гідролізується (табл. 3.2). Так, в середньому за 3 

роки дослідження при внесенні тільки мінеральних добрив середній уміст 

азоту, що легко гідролізується у шарі грунту (0–20 см) збільшився лише на 

11,5 мг/кг ґрунту (12 %) порівняно з вихідним рівнем унаслідок браку саме 

органічних речовин, а також із-за більшого виносу азоту врожаєм (дод. Ж).  

Органічні речовини, що швидко розкладаються (солома, сидерат), за 

органічної системи удобрення, не забезпечили позитивних змін у 

нагромадженні цього елементу у верхньому шарі ґрунту. Показники 
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знаходяться на рівні біологічного контролю, що пояснюється надмірним 

використанням азоту бактеріями-деструкторами. 

Таблиця 3.2 

Уміст азоту, що легкогідролізується на кінець першої ротації сівозміни 

залежно від системи удобрення, мг/кг ґрунту 

Шар 
ґрунту, 

см 

Уміст перед 
закладанням 

досліду, 2011р. 

Система удобрення* 

1 2 3 4 5 6 

0–10 98 103 129 119  126 104 114 

10–20 96 95 118 108 114 97 103 
*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  

(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 
25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 

 

Поєднання органічних добрив з помірними нормами мінеральних 

забезпечило значний уміст азоту – у 4 варіанті показники в орному шарі 

грунту збільшилися у середньому на 21 мг/кг ґрунту, у 3 варіанті – на  

15 мг/кг ґрунту порівняно до біологічного контролю. Оскільки азот є досить 

рухомим елементом, то значна його частина мігрує у нижні шари ґрунту. 

У варіанті біологічного контролю унаслідок використання соломи 

попередника на добриво нами виявлено нейтральну тенденцію балансу азоту в 

сівозміні (108 %) за роки дослідження (табл. 3.3).  

Баланс азоту, виходячи з результатів наших досліджень, повністю 

залежав від частки органічних добрив в системі удобрення. Із збільшенням 

питомої ваги органічних добрив, позитивний баланс азоту зростає. Тому за 

інтенсивністю відновлення агроекосистеми досліджувані нами системи 

удобрення можна розмістити за зростанням у такому порядку: мінеральна 

система (N50P40K70) 130 % – органічна система (сидерат – 20 т/га) 132 % – 

органо-мінеральна система (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив)  

144 % – органо-мінеральна система (75 % органічних + 25 % мінеральних 

добрив) 150 % – органічна система удобрення (50 т/га гною) 166 %. 
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Таблиця 3.3  

Середньорічний баланс азоту в системі ґрунт-рослина залежно від 

системи удобрення, кг/га (середнє за 2012–2014 рр.)  

Стаття балансу 
Система удобрення* 

1 2 3 4 5 6 
Надходження:        
З органічними добривами:            гній  200 100 150   

солома 101,5 120,8 132,4 134,9 123,5 137,9 
сидерат     84  

З мінеральними добривами   60 30  120 
З насінням та атмосферними опадами 47 47 47 47 47 47 
Симбіотична фіксація азоту 139 144 163 147 146 164 
Несимбіотична фіксація азоту 6 6 6 6 6 6 
Всього 293,5 517,8 508,4 514,9 406,5 474,9 
Витрати:        
Господарський винос 264,4 304,1 337,2 330,3 300,6 339,8 
Втрати унаслідок вимивання 8 8 8 8 8 8 
Газоподібні втрати (15 % від внесення 
з добривами азоту) 

  9 5,3  18 

Всього 272,4 312,1 354,2 343,6 308,6 365,8 
Баланс, ± 21,1 205,7 154,2 171,3 97,9 109,1 
Інтенсивність балансу 108 166 144 150 132 130 
На 1 га сівозмінної площі +4,2 +41,1 +30,8 +34,3 +19,6 +21,8 

*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна 
(50% органічних + 50% мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75% органічних + 
25% мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 

 

Встановлено, що сільськогосподарські культури використовують 

тільки 50 % азоту добрив, значна його частина втрачається у процесі 

вимивання, денітрифікації, переходить у важкодоступні форми [16]. Проте, у 

біосфері існує постійно діючий механізм поповнення зв’язаного азоту 

завдяки його асиміляції мікроорганізмами, здатними фіксувати 

молекулярний азот з атмосфери. 

За результатами дослідження нами розраховано господарський баланс 

азоту в системі ґрунт-рослина, ураховуючи коефіцієнти азотфіксації бобових 

культур і не враховуючи зміни вмісту загального азоту в ґрунті. 

Динаміка фосфору в ґрунті. Уміст фосфору, як і азоту, належить до 

найважливіших складових родючості ґрунту та головних елементів живлення 

рослин. Значення даного елементу величезне та різнобічне [231]. Без 

фосфору немає життя. Він входить до складу протоплазми живої клітини, 
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бере участь в утворенні та перетворенні азотистих сполук та вуглеводів в 

рослинах і у тварин, він входить до складу хромосом, вірусів, вітамінів, 

ферментів, із хімічними реакціями фосфатів пов’язана енергетика живої 

клітини. Фосфор належить до біогенних елементів, відіграє важливу роль в 

усіх процесах обміну речовин у рослинах, є стимулятором енергетичного 

балансу та спадковості, концентрується в насінні, регулює ріст й розвиток 

рослин, бере участь у побудові молекул білку [5]. Людина рухається, дихає, 

мислить та розмножується за рахунок проходження численних процесів, в 

яких активну участь бере фосфор. Недарма один із засновників геохімії  

А. Є. Ферсман назвав фосфор “елементом життя та думки” [193]. 

Більшість ґрунтів мають досить високі валові запаси фосфору. Але 

лише незначна частина, у вигляді мінеральних солей, знаходиться в 

доступній для рослин формі. Основна ж маса фосфорної кислоти – у формі 

сполук малодоступних або взагалі недоступних. Тому валовий уміст цього 

елементу в ґрунті не може бути показником забезпечення рослин фосфором. 

Трансформацію недоступних сполук в ґрунті у доступні форми здійснюють 

ґрунтові мікроорганізми, тому для покращання фосфорного живлення 

необхідно вживати заходів для їх активізації. 

Як свідчать дослідження останніх років, біологічний кругообіг 

фосфору більш складне явище, ніж кругообіг вуглецю чи азоту. При цьому 

основна роль належить мікроорганізмам, які впливають на кругообіг 

фосфору у трьох напрямах: використовують доступний фосфор та 

закріплюють його у мікробній біомасі, розкладають органофосфати та 

стимулюють розчинення його неорганічних форм [36, 222]. 

Гетерогенність орного шару ґрунту за умістом фосфору є позитивним 

явищем, оскільки покращує умови живлення рослин, особливо на початку їх 

вегетації, коли з верхнього шару ґрунту рослини використовують у 10 разів 

більше фосфору, ніж з нижньої його частини [10]. 

За даними літературних джерел [203], оптимальним є уміст рухомого 

фосфору за Кірсановим 250 мг/кг ґрунту. 
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Аналізуючи показники умісту фосфору в орному шарі, необхідно 

зазначити, що ґрунти Полісся України характеризуються незадовільним 

фосфатно-калійним потенціалом, що обумовлює низький рівень родючості 

ґрунту, негативно впливає на функціонування живих організмів, якісні та 

кількісні показники врожаю сільськогосподарських культур. 

Перед закладанням нашого досліду орний шар (0–20 см) містив 

рухомого фосфору 96 мг/кг ґрунту (табл. 3.4). 

На основі результатів наших досліджень встановлено, що у варіанті 

біологічного контролю та 5 варіанті удобрення відбулось зменшення умісту 

рухомого фосфору в ґрунті на 7 % та 5 % відповідно порівняно до його 

початкового умісту. Це пояснюється, у першу чергу, зростанням ступеня 

інтенсифікації біологічних процесів із-за внесення соломи. 

Найбільший вміст рухомого фосфору в ґрунті забезпечували органо-

мінеральні системи удобрення. Так у 4 варіанті вміст в орному шарі збільшився 

на 44 %, у 3 варіанті – на 40 % порівняно до біологічного контролю (дод. Ж). 

Таблиця 3.4 

Уміст рухомого фосфору на кінець першої ротації сівозміни залежно від 

системи удобрення, мг/кг ґрунту 

Шар 
ґрунту, 

см 

Уміст перед 
закладанням 

досліду, 
2011р. 

Система удобрення* 

1 2 3 4 5 6 

0–10 105 96 123 133 138 98 129 

10–0 87 82 102 117 119 84 105 
*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  

(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 
25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 

 

За мінеральної системи удобрення в ґрунті добре нагромаджуються 

сполуки фосфору – їх вміст залежно від шару грунту складає 105–129 мг/кг 

ґрунту. Внесення 50 т/га гною значно підвищує вміст цього елемента –  

 113 мг/кг ґрунту (більше на 26 % порівняно до біологічного контролю). 

В. Д. Танніков повідомляє, що у випадку, коли в ґрунті мінералізуються 
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речовини, які містить менше 0,2–0,3 % Р2О5, вивільнення доступних рослинам 

мінеральних сполук фосфору взагалі не відбувається, він повністю зв’язується 

мікроорганізмами [199]. За даними О. В. Петербурського [156] разом з 

соломою до ґрунту надходить достатньо Р2О5 для забезпечення високих 

врожаїв, але це стосується лише добре забезпечених фосфором ґрунтів. У 

ґрунтах Житомирського Полісся за середнього забезпечення фосфором бракує 

цього елемента живлення рослин. Тому Х. Веттер [254] пропонує вносити  

10–15 кг Р2О5 на гектар додатково до соломи з тим, щоб компенсувати витрати 

на її розкладання. За відсутності компенсації спостерігається навіть деяке 

зменшення запасів фосфору в ґрунті. Це підтверджується і нашими 

розрахунками балансу фосфору.  

Найбільше нагромадження фосфорної кислоти буде забезпечуватись за 

органічної (50 т/га гною) та органо-мінеральної системи удобрення, причому 

найбільше надходження забезпечило внесення гною. Заміна останнього 

сидератом не забезпечила бездефіцитного балансу фосфору в ґрунті (табл. 

3.5). 

Таблиця 3.5 

Середньорічний баланс фосфору в системі ґрунт-рослина залежно 

від системи удобрення, кг/га (середнє за 2012–2014 рр.) 

Стаття балансу 
Система удобрення* 

1 2 3 4 5 6 
Находження:        
З органічними добривами:            гній - 100 50 75 - - 

солома 49,0 58,6 64,2 65,6 59,9 66,9 
сидерат - - - - 32 - 

З мінеральними добривами - - 50 25 - 100 
З насінням та атмосферними опадами 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 
Всього 63,2 172,8 178,4 179,8 106,1 181,1 
Витрати:        
Господарський винос 99,2 115,6 127,8 126,4 114,1 129,0 
Всього 99,2 115,6 127,8 126,4 114,1 129,0 
Баланс, ± -36,0 +57,2 +50,6 +53,4 -8,0 +52,1 
Інтенсивність балансу 64 149 140 142 93 140 
На 1 га сівозмінної площі -7,2 +11,4 +10,1 +10,7 -1,6 +10,4 

*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 

25 % мінеральних добрив); 5. (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 
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На основі виконаних нами розрахунків встановлено, що бездефіцитний 

баланс фосфору забезпечено: за органічної системи удобрення (гній 50 т/га) – 

+ 11,4 кг/га сівозмінної площі; за органо-мінеральної системи удобрення  

(75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) – + 10,7 кг/га сівозмінної 

площі; за мінеральної системи удобрення (N50Р40К70) – + 10,7 кг/га 

сівозмінної площі та за органо-мінеральної (50 % органічних + 50 % 

мінеральних добрив) – + 10,1 кг/га сівозмінної площі та. За органічної 

системи (сидерат – 20 т/га) та біологічного контролю встановлено від’ємний 

баланс фосфору –1,6 кг/га та –7,2 кг/га сівозмінної площі відповідно. 

Розрахункові дані показують, що у варіантах біологічного контролю та 

органічна система (сидерат – 20 т/га) з кожним роком буде відчутним 

зменшення фосфору в ґрунті. 

Динаміка калію в ґрунті. Калій має важливе значення у житті рослин, 

оскільки він впливає на фізико-хімічні властивості біоколоїдів, які 

знаходяться в протоплазмі й стінках рослинних клітин. За нестачі калію в 

поживному середовищі знижується не лише стійкість рослин до змін водного 

режиму, порушується вуглеводневий обмін і синтез білку, але й 

послаблюється загальний імунітет рослинного організму до патогенного 

впливу [165]. Він сприяє набуханню біоколоїдів, підвищує ступінь 

дисперсності і посилює їх гідратацію, тому калій збільшує гідрофільність 

колоїдів протоплазми [93]. 

Важливе значення для отримання високого і якісного врожаю має 

наявність у ґрунті достатньої кількості обмінного калію. За даними ННЦ 

“Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” [88], у ґрунтах 

Полісся повинно міститися не менше 200 кг/га К2О. Як видно з таблиці 3.6, 

у дослідженому ґрунті перед закладанням містилося лише 62 мг обмінного 

калію на 1 кг ґрунту (шар 0–20 см), що є недостатнім.  

Німецькі вчені рекомендують на малозабезпечених К2О ґрунтах разом 

із соломою вносити повну дозу калійних добрив. За таких умов відбувається 

нагромадження запасів цього елементу в ґрунті [92, 232]. 
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Нами встановлено (табл. 3.6), що уміст обмінного калію у варіанті 

біологічного контролю складав у середньому 56 мг/кг ґрунту залежно від 

глибини ґрунту, що менше на 6 мг/кг ґрунту до вихідних показників. 

Найвищі показники були у шарі ґрунту 0–20 см за органо-мінеральної 

системи удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) – до  

85 мг/кг ґрунту, що на 52 % перевищує показники біологічного контролю. 

Мінеральне живлення (N50Р40К70) також забезпечило значне зростання 

кількості К2О до 84 мг/кг ґрунту, що зумовлено внесенням його з добривами 

(дод. Ж). 

Органо-мінеральна система (50 % органічних + 50 % мінеральних 

добрив) забезпечила збільшення кількості обмінного калію до 82 мг/кг 

ґрунту, що на 46 % більше порівняно до біологічного контролю. За 

органічної системи удобрення (гній 50 т/га) вміст даного елемента в орному 

шарі збільшився на 35 % порівняно до біологічного контролю [130]. 

За органічної системи (сидерат – 20 т/га) спостерігається незначне 

зменшення вмісту обмінного калію в орному шарі грунту до 59 мг/кг, що на  

3 мг/кг менше від вихідних показників.  

Таблиця 3.6 

Уміст обмінного калію на кінець першої ротації сівозміни залежно від 

системи удобрення, мг/кг ґрунту 

Шар 
ґрунту, 

см 

Уміст перед 
закладанням 

досліду, 
2011р. 

Система удобрення* 

1 2 3 4 5 6 

0–10 69 62 83 94 98 66 98 

10–20 54 50 68 69 72 51 70 
*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  

(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 
25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 

 

Розрахунки балансу калію (табл. 3.7) показали, що органічна (50 т/га 

гною) система удобрення забезпечила позитивний його баланс +38,1 кг/га 

сівозмінної площі. За органо-мінеральної системи удобрення (75 % органічних 
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+ 25 % мінеральних добрив) баланс калію склав +37,6 кг/га сівозмінної площі. 

Таблиця 3.7 

Середньорічний баланс калію в системі ґрунт–рослина залежно від 

системи удобрення, кг/га (середнє за 2012–2014 рр.)  

Стаття балансу 
Система удобрення* 

1 2 3 4 5 6 
Находження:        
З органічними добривами:            гній   250,0 125,0 187,5     

солома 154,3 185,0 202,4 207,3 189,1 211,0 
сидерат         43,6   

З мінеральними добривами     125,0 62,5   250,0 
З насінням та атмосферними опадами 34 34 34 34 34 34 
Всього 188,3 469,0 486,4 491,3 266,7 495,0 
Витрати:        
Господарський винос 230,1 269,5 297,8 294,5 262,2 298,9 
Втрати унаслідок вимивання 9 9 9 9 9 9 
Всього 239,1 278,5 306,8 303,5 271,2 307,9 
Баланс, ± -50,8 +190,5 +179,6 +187,8 -4,5 +187,1 
Інтенсивність балансу 79 168 159 162 98 161 
На 1 га сівозмінної площі -10,2 +38,1 +35,9 +37,6 -0,9 +37,4 

*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 

25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 
 

Органо-мінеральна система удобрення (50 % органічних + 50 % 

мінеральних добрив) також забезпечує позитивний баланс цього елемента – 

+35,9 кг/га сівозмінної площі.  

Використання на добриво лише соломи у варіанті біологічного 

контролю та соломи і сидерату у варіанті органічної системи (сидерат –  

20 т/га) не забезпечили нагромадження цього елементу в ґрунті – 10,2 та  

– 0,9 кг/га сівозмінної площі відповідно. 

За мінеральної системи удобрення (N50Р40К70) цей показник збільшився 

до + 37,4 кг/га сівозмінної площі [130]. 

 

3.2.2. Відтворення гумусу за різних систем удобрення 

 

За сучасного стану сільськогосподарського виробництва складаються 

не досить сприятливі умови для збільшення умісту гумусу та його охорони в 
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ґрунтах, бо значно зменшилося застосування органічних добрив, часто 

порушується технологія вирощування сільськогосподарських культур, 

сівозміни надмірно насичені просапними культурами на вимогу ринку за 

цілковитої відсутності багаторічних трав та ін. [170, 195]. Наразі 

безперечним є те, що інтенсивне використання ґрунтів без внесення добрив 

або за тривалого застосування тільки мінеральних добрив призводить до 

зменшення умісту гумусу в ґрунті [118, 206]. 

Зменшення запасів гумусу в ґрунті, як одного з найважливіших 

показників, вимагає максимального повернення до нього рослинних решток, 

гною та інших органічних речовин [54]. 

Характер трансформації органічних частин ґрунту, перш за усе, 

визначається кількісним співвідношенням процесів її мінералізації і гуміфікації. 

За даними М. М. Кононової [94], приблизно 2/3 органічних речовин, які 

надходять до ґрунту, швидко мінералізується і лише 1/3 з них бере участь у 

тривалому процесі гуміфікації, поповнюючи загальні запаси гумусу. 

З літератури відомо, що щорічна мінералізація гумусу становить у 

середньому 600 кг/га, відновлення його запасів у ґрунті – 550, дефіцит –  

50 кг/га. За даними І. В.Тюріна [210], за врожаю зернових 10–30 ц/га як на 

чорноземах, так і на дерново-підзолистих ґрунтах щорічні втрати гумусу 

унаслідок мінералізації під зерновими колосовими становлять 0,5–1,0 т/га. 

Відтак абсолютні втрати гумусу у середньому в Україні тільки за останні  

25 років сягають понад 0,2–0,4 %. Легкі за гранулометричним складом ґрунти 

Нечорноземної зони щорічно втрачають 0,5–0,7 т/га органічних речовин, 

загалом за 100-річний період втрачено 18,9 % загальних гумусових запасів.  

Основним джерелом нагромадження органічних речовин для синтезу 

гумусу в ґрунті є кореневі і післяжнивні рештки сільськогосподарських 

культур. Деяке нагромадження органічних речовин відбувається у процесі 

вегетації рослин завдяки регенерації їхніх кореневих систем, кореневим 

виділенням та діяльності мікроорганізмів. 

Аналіз результатів нашого дослідження показав, що на кінець першої 
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ротації сівозміни найбільший вміст гумусу (табл. 3.8) забезпечує органо-

мінеральна система удобрення (75 % гною + 25 % мінеральних добрив) – 1,35 

% (+ 0,22 % до вихідних показників). Дещо поступається органічна система 

(гній 50 т/га), яка забезпечує вміст гумусу 1,33 % (+ 0,20 %) (дод. Ж). 

Таблиця 3.8 

Уміст гумусу на кінець першої ротації сівозміни  

залежно від системи удобрення, % 

Шар 
ґрунту, 

см 

Уміст перед 
закладанням 

досліду, 
2011р. 

Система удобрення* 

1 2 3 4 5 6 

0–10 1,18 1,27 1,37 1,32 1,39 1,29 1,22 

10–20 1,08 1,18 1,28 1,23 1,30 1,18 1,16 
*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  

(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 
25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 

 

За органо-мінеральної системи удобрення (50 % гною + 50 % 

мінеральних добрив) вміст гумусу склав 1,28 % (+ 0,15 %). За мінеральної 

системи удобрення (N50Р40К70) вміст гумусу склав 1,19 %, що менше на 0,04 % 

порівняно з біологічним контролем. 

Розрахунки середньорічного балансу гумусу у сівозміні залежно від 

системи удобрення (табл. 3.8) показали, що позитивний баланс гумусу 

сформувався у всіх варіантах удобрення, що пояснюється надходженням 

гумусу за рахунок органічних добрив (соломи попередника та зернових 

культур). 

За органо-мінеральної системи удобрення у 4 варіанті склався 

найбільш бездефіцитний баланс гумусу (+ 1,50 т/га), при якому втрати 

гумусу (– 1,01 т/га) компенсувались його новоутворенням (+ 2,51 т/га). За 

внесення гною у нормі 50 т/га баланс гумусу складає 1,48 т/га. Органо-

мінеральна система у 3 варіанті забезпечує баланс гумусу + 1,31 т/га.  

У зв’язку з цим перераховані системи удобрення можна вважати 

основою збереження та підвищення родючості ґрунту.  
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Таблиця 3.9 

Середньорічний баланс гумусу у сівозміні  

залежно від системи удобрення, т/га 

 

Внесення сидерату та соломи у варіанті 5 забезпечило поповнення 

гумусу за рік 0,88 т/га. За мінеральної системи удобрення (N50Р40К70) запас 

гумусу в сівозміні склав 0,81 т/га, за рахунок використання соломи конюшини 

та зернових культур, в іншому випадку баланс був би від’ємним [130].   

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Органічні речовини, що надходять до ґрунту, сприяють зменшенню 

його щільності та покращання росту й розвитку рослин картоплі і 

формування врожаю. Зокрема, за органо-мінеральної системи у 4 варіанті 

зменшилась щільність ясно-сірого опідзоленого ґрунту до 1,16 г/см3  в шарі 

ґрунту 0–10 см і до 1,25 г/см3  у шарі ґрунту 10–20 см.  

2. За роки дослідження (2012–2014 рр.) нами встановлено, що найвищу 

вологоутримну здатність ясно-сірого лісового супіщаного ґрунту у 

 
 
№ 
з/п  Система удобрення 

Втрати гумусу Надходження гумусу 

Баланс 
+/- всьо-

го 

в т .ч. 
унаслідок 

всьо-
го 

в т .ч. унаслідок 
розкладання 

мінера-
лізації 

змиву
росли-
нних 

решток 

органі-
чних 

добрив
1. Біологічний контроль  1,09 1,00 0,09 1,63 0,81 0,82 +0,54 

2. Органічна 
 (гній 50 т/га) 

1,01 0,92 0,09 2,49 0,90 1,59 +1,48 

3. Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних 
добрив) 

1,05 0,96 0,09 2,36 1,00 1,36 +1,31 

4. Органо-мінеральна  
(75 % органічних +  
25 % мінеральних 
добрив) 

1,01 0,92 0,09 2,51 1,01 1,50 +1,50 

5. Органічна 
(сидерат – 20 т/га) 

1,17 1,08 0,09 2,05 0,90 1,15 +0,88 

6.  Мінеральна (N50Р40К70) 1,21 1,12 0,09 2,02 0,96 1,06 +0,81 
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середньому забезпечує органічна (гній 50 т/га) та органо-мінеральна (75 % 

органічних + 25 % мінеральних добрив) системи удобрення. Показники 

вологозабезпечення більші відповідно на 11 % та 9 % порівняно до 

мінеральної системи удобрення.   

3. Найбільший вплив на тенденцію до зниження обмінної кислотності мало 

внесення напівперепрілого гною у нормі 50 т/га – рН 5,1. Виключно мінеральне 

живлення обумовило підкиснення ґрунту до рН 4,5. 

4. Найбільший вміст азоту в орному шарі ґрунту на кінець ротації 

сівозміни був за використання 50 т/га гною та за органо-мінеральної системи 

у 4 варіанті і складав відповідно 124 мг/кг ґрунту та 120 мг/кг ґрунту, що 

відповідає розрахункам балансу: + 41,1 та + 34,3 кг/га сівозмінної площі 

азоту. 

5. Найвищий вміст фосфору встановлено за органо-мінеральної 

системи удобрення у 4 варіанті – 129 мг/кг ґрунту, баланс фосфору при 

цьому становив 142 кг/га, що 119 % більше порівняно до біологічного 

контролю.  

6. На основі розрахунку балансу калію встановлено, що органо-

мінеральна система у 4 варіанті забезпечує позитивний його баланс на 159 %, 

що підтверджується фактичним вмістом на кінець ротації сівозміни 85 мг/кг 

ґрунту, що на 29 мг/кг більше порівняно до біологічного контролю. 

7. Позитивний баланс гумусу формується у варіанті органо-мінеральної 

системи удобрення у 4 варіанті – 1,50 т/га та органічної системи (50 т/га 

гною) – 1,48 т/га, що підтверджується фактичними показниками на кінець 

ротації сівозміни –1,35 % та 1,33 % відповідно.  

Результати дослідження, представлені у розділі 3, опубліковано у 

наукових працях автора: [128, 130, 170]. 

В розділі 3 використано матеріали з відповідними посиланнями на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [4, 5, 10, 16, 18, 27, 34, 36, 54, 68, 87, 

88, 92-94, 99, 117, 118, 135, 136, 141, 143, 156, 157, 165, 173, 179, 183, 193, 

195, 199, 203, 206, 210, 220, 222, 223, 231, 232, 254]. 
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РОЗДІЛ 4 

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЯСНО-СІРОГО ГРУНТУ 

ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ КАРТОПЛІ 
 

У низці антропогенних чинників, що мають місце в сучасних 

агротехнологіях, добривам відводиться першочергове значення. Однак, їх 

вплив на мікробне угруповання досі не до кінця вивчено, оскільки залежить 

від значної кількості різних екологічних чинників [241]. 

Мікробіологічні ценози та їх функціонування вивчали К. І. Андреюк,  

О. В. Валагурова, В. П. Патика, Г. О. Іутинська, В. Г. Минєєв,  

В. В. Волкогона, О. В. Шерстобаєва, О. С. Демянюк. 
 

4.1. Мікробний ценоз ґрунту 
 

Мінералізацію рослинних залишків у ґрунті здійснюють целюлозоруйнівні 

мікроорганізми – бактерії, гриби та стрептоміцети. До целюлозоруйнівних 

спільнот входять представники різних таксономічних груп. Мікроорганізми є 

першими на Землі ґрунтотворцями. У ґрунті не відбуваються хімічні процеси без 

участі в них живої матерії та продуктів її розкладання. Вони здійснюють як 

продукційні, так і деструкційні процеси, які разом підтримують кругообіг 

речовин. Автотрофні мікроорганізми використовують для синтезу органічних 

речовин із діоксиду вуглецю енергію сонячного світла або хімічних сполук, 

гетеротрофні беруть участь у деструкції рослинних і тваринних решток. Ці 

процеси супроводжуються синтезом мікробної біомаси, гумусу, формуванням 

пулу біологічно активних речовин [143].  

Життєдіяльність мікроорганізмів у ґрунті залежить від фізичних, хімічних 

та біологічних факторів. Мікроорганізми чутливо реагують на такі екологічні 

фактори, як температура, вологість, солоність і кислотність ґрунтового розчину, 

склад ґрунтового повітря. Важливе значення для їх життєдіяльності мають уміст 

гумусу та поживний режим ґрунту. За даними ряду авторів [19, 69] 

мікроорганізми складають 60–90 % біоти в ґрунті. 
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Взаємодія ґрунтових мікроорганізмів і рослини має як позитивні так 

негативні аспекти. Позитивна дія мікроорганізмів на рослину полягає в тому, що 

вони перетворюють органічні рештки в елементи живлення, постачають 

рослинам біологічно активні речовини, що стимулюють їх ріст й розвиток, 

синтезують гумус та протимікробні речовини, які пригнічують розвиток 

фітопатогенів. Ґрунтові мікроорганізми безпосередньо беруть участь у 

формуванні родючості ґрунту [198]. 

Внесення високих норм мінеральних добрив, засобів захисту рослин, 

недотримання сівозміни або монокультура призводять до порушення 

функціонування біоценозу. За таких умов проявляються негативні сторони 

діяльності мікроорганізмів – деструкція гумусу, нагромадження проміжних 

продуктів розкладання пестицидів, зростання фітотоксичності ґрунту, розвиток 

фітопатогенних мікроорганізмів, які викликають масові захворювання  

рослин [100, 140, 218].  

Дослідження стану мікробного ценозу ґрунту на фонах різних систем  

удобрення свідчать про суттєві кількісні зміни еколого-трофічних груп 

мікроорганізмів. Але вплив цього антропогенного фактору значно залежить  

від ґрунтово-кліматичних умов, агротехніки вирощування культури, 

метеорологічних умов у роки спостереження. 

Чисельність мікроорганізмів була вищою від застосування добрив 

порівняно до біологічного контролю (табл. 4.1). Це пов’язано з тим, що 

мікроорганізмам потрібно надходження органічних речовин як поживного та 

енергетичного матеріалу.  

Найбільше зростання чисельності основних груп мікроорганізмів 

встановлено у середньому за роки дослідження у варіанті за внесення 

органічних добрив. Так, на думку В. Г. Минєєва та ін. органічні добрива 

більшою мірою, ніж мінеральні, впливають на ґрунтову мікрофлору [140]. 

Зокрема, у варіанті застосування гною нормою 50 т/га встановлено 

збільшення загальної кількості мікроорганізмів на ПГА в 1,4 рази. За 

сумісного застосування органічних та мінеральних добрив у поєднанні 50 % : 
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50 % та 75 % : 25 % кількість мікроорганізмів збільшилась у середньому 

відповідно на 17 % та 31 % порівняно до біологічного контролю. 

Таблиця 4.1 

Вплив системи удобрення картоплі на мікрофлору ясно-сірого 

лісового ґрунту, млн КУО/г абс. сух. ґрунту (середнє за 2012–2014 рр.) 
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1. Біологічний контроль  2,9 5,9 2,4 1,7 2,1 0,3 96,1

2. Органічна (гній 50 т/га) 4,2 7,1 3,1 1,1 5,2 0,9 70,6

3. 

Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних 
добрив) 

3,4 7,0 2,9 1,3 4,6 0,7 72,6

4. 

Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних 
добрив) 

3,8 7,4 3,2 1,4 5,4 0,7 62,2

5. 
Органічна 
(сидерат – 20 т/га) 

2,9 6,7 2,5 1,4 3,0 0,6 83,6

6.  Мінеральна (N50Р40К70) 2,9 6,9 2,5 1,5 3,3 0,7 94,8
 

На фонах післядії сидерату та внесення лише мінеральних добрив 

кількісні показники мікроорганізмів були на рівні біологічного контролю, бо 

внесення до кислого ґрунту мінеральних добрив призводить до зменшення у 

ньому їх кількості [113, 129]. 

Мікробний ценоз ґрунту складається з різних груп мікроорганізмів. 

Питома вага бактерій, які здатні використовувати мінеральний азот, значно 

зростала в удобрених варіантах порівняно до біологічного контролю – у 

середньому на 14–25 %. За органічної системи удобрення (50 т/га гною), 

органо-мінеральної системи (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) та 
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мінеральної системи (N50Р40К70) встановлено практично однаковий 

стимулюючий вплив на життєдіяльність мікробного ценозу. У варіанті 5 за 

органічної системи (сидерат – 20 т/га) відбувалось також значне збільшення 

кількості бактерій, що використовують мінеральний азот – понад 20 % 

порівняно до біологічного контролю. За органо-мінеральної системи 

удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) відбулось 

найбільше зростання кількості даної групи мікроорганізмів – 7,4 млн КУО/г 

ґрунту, що на 1,5 млн КУО/г перевищує показник на біологічному контролі. 

Внесення гною за органічної системи удобрення призвело до 

збільшення чисельності амоніфікаторів в 1,3 рази порівняно до біологічного 

контролю. За органо-мінеральної системи удобрення (75 % органічних +  

25 % мінеральних добрив) відмічено найбільшу кількість амоніфікаторів –  

3,2 млн КУО/г. У органо-мінеральної системи удобрення (50 % органічних + 

50 % мінеральних добрив) також спостерігається значне збільшення даних 

мікроорганізмів – 2,9 млн КУО/г. В інших варіантах досліду значної різниці 

не виявлено. Так, унаслідок застосування сидератів і мінеральних добрив їх 

кількість зросла лише на 4 %. 

Найбільша кількість мікроорганізмів з оліготрофним живленням 

виявлено на біологічному контролі – 1,7 млн КУО/г. За внесення мінеральних 

добрив також підвищувалась їх кількість до 1,5 млн КУО/г. За органічної 

системи (сидерат – 20 т/га) та варіанті 4 (75 % органічних + 25 % 

мінеральних добрив) кількість оліготрофів була на рівні 1,4 млн КУО/г. А за 

окремого внесення гною їх кількість зменшилась у середньому за роки 

дослідження до 1,1 млн КУО/г. 

Кількість фосформобілізуючих мікроорганізмів вагомо змінювалась 

залежно від системи удобрення. Так, найінтенсивніше процеси 

нагромадження фосфору бактеріями відбувались за органо-мінеральної 

системи у 4 варіанті і перевищували біологічний контроль в 2,5 рази. За 

органічної системи удобрення, за якої вносили гній кількість даних 

мікроорганізмів збільшилась до 5,2 млн КУО/г. За сумісного застосування 
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органо-мінеральних добрив у співвідношенні 50 % : 50 % кількість 

фосформобілізуючих мікроорганізмів збільшилась у 2,2 рази. За мінеральної 

системи (N50Р40К70) їх кількість збільшувалась на 16 %, а за окремого 

застосування сидерату – лише на14 % порівняно до біологічного контролю. 

Актиноміцети – це мікроорганізми, які беруть активну участь у процесі 

кругообігу азоту. Вони здатні розкладати прості органічні речовини і гумус, 

вивільнюючи при цьому азот [41]. За різних систем удобрення (табл. 4.1) їх 

кількість зросла у середньому в 2–3 рази. Зокрема за внесення мінеральних 

добрив, як окремо у 6 варіанті, так і за поєднання з органічними у 3 та 4 

варіантах призвело до збільшення актиноміцетів до 0,7 млн КУО/г. За 

органічної системи (сидерат – 20 т/га) їх кількість також значно зросла –  

0,7 млн КУО/г. А максимальну їх кількість встановлено на фоні гною  

(0,9 млн КУО/г). 

На біологічному контролі та у варіанті застосування лише мінеральних 

добрив встановлено високу чисельність грибів, яка була в 1,3–1,5 рази вищою, 

ніж у варіанті застосування гною, як окремо, так і в поєднанні з мінеральними 

добривами, за винятком сидерату. Це, насамперед, пов’язано з підвищенням 

кислотності ґрунту. Відомо, що внесення мінеральних та післядія сидерату 

призводить до зменшення рН ґрунту та збільшення умісту рухомого алюмінію 

[89, 113]. При цьому більшість корисних мікроорганізмів гинуть, а грибів, 

навпаки, збільшується чисельність та біорізноманіття, зростає чисельність 

форм із високою фітотоксичною активністю, наприклад, пеніцилів [140].  

Як відомо, на процеси мінералізації органічних речовин в ґрунті  

активно впливають мікроорганізми. На основі аналізу структури мікробних 

угруповань за даними співвідношення чисельності мікроорганізмів окремих 

еколого-трофічних груп нами виявлено, що ці показники змінювались за 

різних систем удобрення. 

Так, показником, який характеризує напругу перебігу мінералізаційних 

процесів у ґрунті є коефіцієнт мінералізації-іммобілізації. Він являє собою 

співвідношення чисельності мікроорганізмів, що використовують 
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мінеральний азот до чисельності амоніфікуючих бактерій, котрі 

використовують азот органічних сполук (КАА/МПА).  

Інтенсивний перебіг мінералізаційних процесів спричинює 

пришвидшення темпів розкладання свіжих рослинних решток і цим саме 

мобілізує процеси проходження стадії активного гумусоутворення. Після 

того, як вичерпуються свіжі органічні речовини і ґрунтові мікроорганізми 

розпочинають активно споживати азот та вуглець гумусу, наступають 

процеси його мінералізації [41]. 

Найвищим цей показник (рис. 4.1) виявився у варіанті внесення 

мінеральних добрив – 2,8 та сидерату – 2,7, тобто у варіантах із нижчою 

біологічною активністю ґрунту і інтенсивними процесами мінералізації 

органічних речовин, де вони переважають відповідно над процесами 

іммобілізації. За цих умов ґрунтова система є екологічно несприятливою для 

нагромадження гумусу. Найнижчий коефіцієнт мінералізації встановлено за 

органічної та органо-мінеральної (75 % органічних + 25 % мінеральних 

добрив) систем удобрення – 2,3 та за органо-мінеральної системи (50 % 

органічних + 50 % мінеральних добрив) – 2,4 [129].  
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*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 

25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 

Рис. 4.1. Коефіцієнт мінералізації органічних речовин ґрунту за 
різних систем удобрення картоплі (середнє за 2012-2014 рр.) 
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Інший показник – коефіцієнт оліготрофності, який розраховується 

відношенням кількості оліготрофних бактерій до кількості евтотрофів, тобто 

суми бактерій, що використовують мінеральний азот та амоніфікаторів  

(КАА + МПА). Даний показник був найвищим на біологічному контролі – 

0,2, за органічної системи (сидерат – 20 т/га) – 0,15 та при внесенні лише 

мінеральних добрив – 0,16, що вказує на погіршення трофічного режиму 

ґрунту та зменшення поживних речовин, що необхідні для життєдіяльності 

ґрунтового мікробоценозу (рис. 4.2). За органічної системи удобрення (гній 

50 т/га) коефіцієнт оліготрофності був значно нижчим – 0,11. За органо-

мінеральних систем у 3 і 4 варіанті цей показник відповідно був 0,13. 

 

 
 

 
*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  

(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 
25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 

 
Таким чином, систематичне застосування органічних та органо-

мінеральних добрив позитивно впливає на стан мікробного угрупування, 

підвищуючи чисельність основних груп і дає змогу наблизити 

збалансованість фізіологічних процесів у ясно-сірому лісовому ґрунті 

агроекосистеми до природних екосистем.  

 

 

Рис. 4.2. Коефіцієнт оліготрофності за різних систем удобрення 
картоплі (середнє за 2012-2014 рр.) 
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4.2. Нітрифікаційна здатність ґрунту в полі картоплі 
 
Нітрифікація є одним із найважливіших мікробіологічних процесів у 

ґрунті, який завершує трансформацію азотовмісних органічних сполук. Від 

інтенсивності процесу нітрифікації залежить ступінь забезпечення рослин 

азотом. Нітрифікація – процес окиснення, який для утворення нітратів в 

ґрунті потребує аерації. На нітрифікацію впливають волога, тепло і реакція 

ґрунтового середовища. Найінтенсивніше перебіг процесів відбувається у 

ґрунтах з нейтральною, слабокислою чи слаболужною реакцією за вологості 

60 %, вільному доступі повітря і температурі 25–35 0С. Завдяки високим 

вимогам нітрифікаторів до фізико-хімічних умов середовища, нітрифікацію 

вважають об`єктивним показником родючості та екологічного стану ґрунту і 

вона має прямий зв‘язок з врожаєм сільськогосподарських рослин [230]. 

Нітрифікаційна здатність значно залежить від системи застосування 

добрив. За роки досліджень нами встановлено, що найвища інтенсивність 

нітрифікаційних процесів була на фоні гною за органічної та органо-

мінеральних систем удобрення (табл. 4.2.). Гній здатний створювати 

сприятливі ґрунтові умови для життєдіяльності мікроорганізмів азотного 

циклу і нагромадження нітратного азоту продовж кількох років після 

внесення завдяки тривалій післядії. Так, за органічної системи при його 

внесенні інтенсивність нітрифікації зростала у 2,4 рази порівняно до 

біологічного контролю. Використання сидерату, як енергетичного матеріалу, 

сприяло активізації мікробіологічних процесів у 1,3 рази.  

Мінеральні добрива підвищували здатність ґрунту до нагромадження 

азоту в 1,4 рази, унаслідок чого різниця порівняно до контролю складала  

1,3 мг N-NО3 на кг ґрунту. Поєднання мінеральних добрив з органічними 

значно підвищувало активність нітрифікуючих бактерій. Так, за органо-

мінеральних систем удобрення у 3 та 4 варіанті нітрифікаційна здатність 

зростала відповідно в 2,6 та 2,7 рази порівняно до біологічного контролю та в 

1,1 рази порівняно до варіанту 2 з внесенням лише гною. Цей позитивний 
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ефект, пов’язаний з наповненням ґрунту азотом, за рахунок добрив, який 

служить поживним матеріалом для нітрифікуючих бактерій.  

Таблиця 4.2 

Вплив систематичного застосування різних видів добрив на 

інтенсивність нітрифікаційних процесів у ґрунті, мг/кг N-NО3  

№ 
з/п 

Система удобрення 
Роки Середнє 

за 2012– 
2014 рр. 2012  2013  2014  

1. Біологічний контроль  2,8 2,2 3,7 2,9 

2. Органічна (гній 50 т/га) 7,1 6,5 7,4 7,0 

3. 
Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 50 % 
мінеральних добрив) 

7,7 7,0 8,1 7,6 

4. 
Органо-мінеральна 
(75 % органічних + 25 % 
мінеральних добрив) 

7,9 7,2 8,2 7,8 

5. Органічна (сидерат – 20 т/га) 3,8 3,3 4,6 3,9 

6.  Мінеральна (N50Р40К70) 4,2 3,6 4,7 4,2 
 

Інтенсивність нітрифікації ґрунту значною мірою залежала від 

вологості та температури. Оскільки три роки дослідження суттєво 

відрізнялися за температурним режимом та рівнем зволоження ґрунту, то 

відповідно різнилися і показники нітрифікації. Так, найнижчий рівень 

нітрифікації нами встановлено 2013 року – на 9–22 % порівняно з 2012 роком 

та на 13–61 % порівняно з 2014 роком. Такі показники нітрифікації можна 

пояснити несприятливими погодними умовами, високими температурами та 

низькою вологістю в 2013 році, і відповідно низькою біологічною активністю 

ґрунту. 

Таким чином, застосування різних видів органічних, мінеральних та 

органо-мінеральних добрив на ясно-сірому супіщаному ґрунті створюють 

сприятливі умови для зростання нітрифікаційної здатності та покращання 

азотного режиму ґрунту.  
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4.3. Вплив фонів живлення картоплі на целюлозолітичну  

активність ґрунту  

 

Активність целюлоз і самого процесу деструкції целюлози в ґрунті 

агроекосистеми визначається низкою чинників: температурою, рН 

середовища, структурою ґрунту, хімічним складом органічної речовини та її 

розподілом за профілем ґрунту, якісним складом органічних добрив та ін. 

Своєю чергою це дає можливість використовувати целюлозолітичну 

активність як чутливий тест у оцінюванні стану ґрунту та впливу 

застосування мінеральних і органічних добрив [74, 239]. 

Важливим показником біологічної активності ґрунту є інтенсивність 

розкладання в ньому клітковини мікроорганізмами. Оскільки розкладання 

клітковини визначається умістом в ґрунті доступних форм азоту, фосфору та 

інших елементів живлення, то рівень її розкладання відображає загальний 

стан мікробіологічних процесів [169]. Швидкість розкладання лляної тканини 

є одним із показників, що свідчить про рівень загальної мікробіологічної 

активності ґрунту, оскільки у її розкладанні беруть участь різні групи 

мікроорганізмів-трансформаторів органічних сполук ґрунту [143].   

Оцінивши достовірність відхилень між варіантами дослідження та їхню 

взаємодію на підставі даних статистичного опрацювання (НІР05 = 1,67–2,34) 

можна стверджувати, що целюлозолітична активність ясно-сірого лісового 

ґрунту, визначена за руйнуванням лляної тканини, значно залежала від рівня 

удобрення (дод. Д). Найменшу інтенсивність розкладання лляного полотна 

встановлено у варіанті біологічного контролю – у середньому лише 47,7 %. 

Внесення органо-мінеральних добрив інтенсифікує перебіг у грунті 

мікробіологічних та біохімічних процесів та сприяє активізації діяльності 

целюлозоруйнівних мікроорганізмів. У варіанті, де вносили лише мінеральні 

добрива, розкладання тканини відбувалося найслабше – у середньому на 55,2 

%, що тільки на 16 % перевищує показник на біологічному контролі 

(табл.4.3).  
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Найінтенсивніше мікробіологічні процеси відбувалися у варіанті, де 

вносили гній як окремо, так і у поєднанні з мінеральними добривами: за 

органічної системи удобрення (гній 50 т/га) – 61,2 %, за органо-мінеральної 

системи удобрення (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) – 59,7 %, за 

органо-мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних 

добрив) – 59,3 %, що більше порівняно до біологічного контролю відповідно 

на 28 %, 25 % та 24 %, що свідчить про сприятливі умови живлення рослин 

та активності мікрофлори ґрунту.   

Таблиця 4.3  

Інтенсивність розкладання лляного полотна в ясно-сірому лісовому 

ґрунті залежно від системи удобрення картоплі, % 

№ 
з/п 

Система удобрення 

Рік дослідження 
Середнє за 

2012–2014 рр. 2012 2013 2014 

1. Біологічний контроль  49,7 43,0 50,3 47,7 

2. Органічна (гній 50 т/га) 72,6 51,3 59,7 61,2 

3. 
Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних добрив) 

67,5 55,0 56,5 59,7 

4. 
Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних добрив) 

71,0 49,0 58,0 59,3 

5. 
Органічна  
(сидерат – 20 т/га) 

62,3 50,2 54,6 55,7 

6.  Мінеральна (N50Р40К70) 54,5 58,3 52,8 55,2 

     НІР05,% 1,67 1,97 2,34  

 

У варіанті з внесенням сидерату значного впливу на мікробіологічну 

активність ґрунту не було. Розкладання тканини сягало у середньому 55,7 %, 

що на 17 % більше порівняно до біологічного контролю. 
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4.4. Емісія СО2 залежно від системи удобрення картоплі 

 

Процеси розкладання клітковини тісно пов’язані з інтенсивністю 

виділення вуглекислоти та загальною біологічною активністю ґрунту [217]. 

Крім того, інтенсивність виділення вуглекислоти також визначає рівень 

вуглецевого живлення рослин. Існує тісна залежність між інтенсивністю 

виділення СО2 та родючістю ґрунту [16, 115]. 

Нами встановлено, що у варіантах досліду упродовж вегетації культури 

інтенсивність виділення ґрунтом СО2 за внесення добрив різного походження 

призводить до значної зміни ґрунтової біодинаміки та напряму біохімічних 

процесів і, як наслідок, основних показників родючості ґрунту. 

За продукуванням вуглекислоти можна оцінювати швидкість 

мінералізаційних процесів у ґрунті. Застосування мінеральних добрив на 

ясно-сірих ґрунтах посилює природні процеси вилуговування обмінних 

основ, що призводить до підкислення ґрунту й руйнування ґрунтового 

вбирного комплексу, а отже, зменшує інтенсивність емісії СО2 [169].  

Не зважаючи на те, що процеси мінералізації соломи за мінеральної 

системи удобрення проходили найшвидше (надходження NPK з соломи 

найвищі), виділення вуглекислоти у середньому нижче на 15 % порівняно до 

біологічного контролю (рис.4.3). Встановлено також, що додавання до 

мінеральних добрив гною активізувало їх розкладання. 

Найсприятливіші умови для емісії СО2 склалися за органічної системи 

удобрення (гній 50 т/га) – 35,7 мг/кг ґрунту за добу СО2, органо-мінеральної 

(75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) – 34,1 мг мг/кг ґрунту за добу 

СО2 та органо-мінеральної (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) 

систем – 31,4 мг/кг ґрунту за добу СО2. За органічної системи (сидерат –  

20 т/га) емісія СО2 з ґрунту в агроценозі картоплі була 22,1 мг/кг, що нижче 

на 13 % порівняно до біологічного контролю.  
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Рис. 4.3. Активність продукування вуглекислоти ґрунтом залежно від 
системи удобрення картоплі, СО2, мг/кг ґрунту за добу  

 (середнє за 2012-2014 рр.)  
*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  

(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 
25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 

 

Таким чином, внесення гною під картоплю як окремо так і у поєднанні 

з мінеральними добривами (у першу чергу з азотними) сприяло максимальній 

інтенсифікації виділення СО2 з ґрунту. 

 
4.5. Вплив системи удобрення картоплі на щільність вермибіоти в ґрунті  
 

Деструкція целюлози тісно пов’язана з біологічною активністю не 

тільки мікрофауни, але й мезофауни, зокрема, дощових черв’яків. Дощові 

черв’яки є одними з найважливіших організмів, які беруть активну участь у 

ґрунтотворних процесах. Від рівня їх активності залежить властивість ґрунту 

покращувати поживний режим, структуру ґрунту і уміст органічних речовин. 

Водночас розвиток популяції дощових черв’яків у ґрунті залежить від 

вологості, гранулометричного складу, рН і системи удобрення ґрунту. Ґрунт, 

що удобрюється збалансовано та відповідно до потреб культури, корисний 

як для рослин, так і для дощових черв’яків [64, 69, 75].  
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За органічної системи (50 т/га гною) удобрення (табл. 4.4) в агроценозі 

картоплі у середньому за роки дослідження було відмічено найбільшу 

кількість дощових черв’яків – 102 шт./м2. За органо-мінеральної системи 

удобрення з поєднаним внесенням гною та мінеральних добрив у 

співвідношенні 75 % : 25 % чисельність черв’яків у досліді прирівнювалась 

до органічної і склала – 99 шт./м2, що у 2 рази більше, ніж на біологічному 

контролі. Внесення до ґрунту 50 % органічних + 50 % мінеральних добрив за 

органо-мінеральної системи удобрення також стимулювало діяльність 

дощових черв’яків, їх кількість у середньому склала 81 шт./м2. 

Таблиця 4.4 

Кількість та маса дощових черв’яків в орному (0–20 см) шарі ґрунту 

залежно від системи удобрення картоплі 

№ 
з/п 

Система 
удобрення 

Рік Середнє за 
2012–

2014рр. 
2012 2013 2014 

К
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іс
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М
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 г

/м
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1. 
Біологічний 
контроль  

44 58,9 36 42,5 76 109,7 52 70,4 

2. 
Органічна  
(гній 50 т/га) 

98 95,6 83 87,3 125 176,8 102 119,9

3. 

Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 
50 % мінеральних 
добрив) 

84 74,4 62 59,2 96 130,9 81 88,2 

4. 

Органо-мінеральна 
(75 % органічних + 
25 % мінеральних 
добрив) 

106 121,3 79 68,3 111 149,8 99 113,1

5. 
Органічна  
(сидерат – 20 т/га) 

43 62,3 38 53,6 79 131,3 53 82,4 

6. 
 Мінеральна 
(N50Р40К70) 

39 46,3 34 36,2 62 117,7 45 66,7 

     НІР05 4,97 3,40 4,27 2,51 5,43 3,77   
 



123 
 

 

Навпаки, внесення тільки мінеральних добрив значно зменшувало 

кількість дощових черв’яків у ґрунті. Якщо на біологічному контролі їх 

кількість складала 52 шт./м2, то за внесення мінеральних добрив – 45 шт./м2. 

Це свідчить про те, що мінеральні добрива пригнічували діяльність і 

розвиток черв’яків у ґрунті. Внесення сидерату не мало значного впливу на 

збагачення орного шару мезофауною, показники були на рівні біологічного 

контролю і коливались у середньому за роки дослідження від 38 до 79 шт./м2. 

Рівень вірогідності забезпечує істотність різниці за варіантами дослідження – 

НІР05 в 2012 р. = 4,97; в 2013 р. = 4,27; в 2014 р. = 5,43 (дод. Д.1). 

Внесення органічних добрив одночасно із збільшенням їх кількості 

впливало на збільшення маси дощових черв’яків, що підтверджується 

статистичним опрацюванням – НІР05 = 2,51–3,77 (дод. Д.2). Так, за органічної 

(50 т/га гною) системи удобрення, за якої встановлено найбільшу кількість 

дощових черв’яків і за оптимальних умов живлення маса їх порівняно до 

біологічного контролю склала 170 %. За органо-мінеральної (75 % 

органічних + 25 % мінеральних добрив) системи удобрення їх маса склала 

113,1 г/м2, що більше на 161 % порівняно до біологічного контролю. За 

органо-мінеральної (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) системи 

удобрення зростання склало 25 % порівняно до біологічного контролю. У 5 

варіанті за органічної системи (сидерат – 20 т/га) маса дощових черв’яків 

склала 113,1 г/м2, що на 17 % більше порівняно до біологічного контролю. За 

мінеральної системи маса біоти знизилась на 6 %. 

Варто зауважити, що погодно-кліматичні умови за роки дослідження 

також значно впливали на розвиток вермибіоти. Так, посушливого 2013 року 

виявлено зменшення кількості дощових черв’яків на 28–52 % порівняно з 

помірно зволоженим 2014 роком. Отже, тривале та систематичне внесення 

різних видів органічних та мінеральних добрив сумісно на ясно-сірому 

лісовому ґрунті спричинило пришвидшення деструкції клітковини, емісію СО2 

та розповсюдження мезофауни більш, ніж у 2 рази. Виключно мінеральне 

живлення послабило ці процеси до рівня, нижчого за біологічний контроль. 
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4.6. Алелопатичні властивості ґрунту в агроценозі картоплі 

 

В останні роки гострою стала проблема оцінки забруднення 

агроландшафтів та сільськогосподарської продукції токсичними речовинами 

антропогенного і природного походження. Унаслідок забруднення повітря й 

ґрунту агрохімікатами та промисловими викидами, ураження посівів 

грибними хворобами в продукції рослинництва нагромаджується комплекс 

токсичних речовин (залишки пестицидів, нітрати, важкі метали, мікотоксини 

та ін.). Ці речовини навіть у допустимих концентраціях комплексною дією 

можуть призвести до сильних токсикозів як у людей, так і в тварин [145]. 

Оскільки сучасне землеробство потребує широкого застосування 

мінеральних добрив, меліорантів, пестицидів та інших хімічних засобів, а 

санітарно-токсикологічна оцінка у більшості випадків передбачає визначення 

залишкової кількості лише окремих сполук, а сумарне забруднення не 

враховується, виникла необхідність вивчення сумарної дії цих 

забруднювачів, бо загальна кількість їх залишків може зумовлювати значну 

токсичність. Фітотоксичність ґрунту є інтегральним показником для оцінки 

екотоксикологічного стану ґрунту, її оцінюють за допомогою біологічних 

тестів [224]. Застосування біотестування дозволяє досліджувати вплив 

ксенобіотиків на мікрофлору ґрунту, виявити сумарну фітотоксичність 

ґрунту, визначити ступінь небезпеки для наступних культур сівозміни, 

розробити заходи для детоксикації ґрунту і контролювати їх  

ефективність [140]. 

Під токсичністю ґрунту прийнято розуміти зменшення показників, які 

знімають із тест-об'єкта на дослідному ґрунті порівняно до контролю [47]. 

Вона полягає у тому, що токсичні ефекти можуть бути зумовлені комплексом 

різних забруднювачів при вмісті кожного компоненту окремо у кількості, 

значно меншій за ГДК. Токсичні властивості ґрунту обумовлені 

нагромадженням у ньому шкідливих для живих організмів речовин. Ними 

можуть бути як складні органічні сполуки, наприклад, утворені мікрофлорою 
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фітотоксини, так і прості неорганічні речовини. 

Фітотоксини пригнічують чи затримують ріст та розвиток вищих 

рослин і утворені багаточисельними мікроорганізмами, які живуть у ґрунті та 

ризосфері рослин. Вони являють собою різного роду в хімічні сполуки і 

об’єднуються в одну групу за характером їх біологічної дії. Фітотоксичні 

речовини викликають токсикоз ґрунтів і призводять до зменшення 

врожайності сільськогосподарських культур. Крім того, потрапляючи в 

рослини, а потім у їжу та корми, вони можуть негативно впливати на 

організм людини й тварин [89]. 

Мікроорганізми, що мають фітотоксичні властивості зустрічаються в 

різних ґрунтах. Найбільша кількість фітотоксичних мікроорганізмів 

міститься в дерново-підзолистих (бактерій 26 % загальної кількості, грибів  

30 %) та сірих лісових опідзолених (бактерій 18 %, грибів 44 %) ґрунтах, 

найменше – в чорноземах звичайних (бактерій 15 %, грибів 15 %) та лучно-

чорноземних заплавних (бактерій 8 %, грибів 7 %) [224]. 

У наших дослідженнях як тест-об’єкт для визначення фітотоксичності 

використано насіння редьки червоної з білим кінчиком. Основними вимогами 

до біотесту є висока енергія проростання насіння й чутливість до токсичних 

речовин. Обрана нами культура повністю відповідає вимогам [47]. Насіння 

редьки витримували певний час у водних ґрунтових витяжках, а потім 

пророщували. Через 7 і 14 діб визначали загальну й середню довжину 

корінців та проростків насіння. Зменшення довжини корінців та проростків 

порівняно до контролю, виражене у відсотках, вважають показником 

токсичності ґрунту. 

Так, рівень фітотоксичності ґрунту значною мірою залежить від його 

окультурення та застосування різних агротехнічних заходів. Як правило, в 

добре окультурених ґрунтах міститься значно менше фітотоксичних 

мікроорганізмів, ніж у слабоокультурених та цілинних, але в той же час може 

міститися більше токсинів хімічного походження. Виконані нами 

дослідження з вивчення впливу застосування різних видів добрив на 
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токсичність ґрунту засвідчили про істотне коливання величини даного 

показника залежно від варіанта удобрення (рис. 4.4). 

Найвищу токсичність встановлено у варіанті систематичного 

застосування лише мінеральних добрив. Тут відбувалось пригнічення росту 

тест-об`єкта на 6 % порівняно до біологічного контролю. Аналогічну 

закономірність встановлено і за органічної системи на фоні сидерату – 15 %. 

Таке пригнічення росту у вище згаданих варіантах пояснюється значним 

підкисленням ґрунту та інтенсивним розвитком грибної мікрофлори 

порівняно з іншими варіантами досліду. 

 

Рис. 4.4. Фітотоксичність ґрунту залежно від системи удобрення 
картоплі, % (середнє 2012-2014 рр.) 

 

*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 

25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 
 

Внесення органічних речовин у вигляді напівперепрілого гною 

призводило до зменшення в ґрунті чисельності фітотоксичних 

мікроорганізмів та підвищувало рН. Тому на фоні їх внесення за органічної 

системи (50 т/га гною) встановлено зменшення фітотоксичності у середньому 

на 4 %, а у 3 та 4 варіанті дослідження за органо-мінеральних систем – на 1 % 

та 2 % відповідно, що позитивно впливало на екологічний стан ґрунту. 
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4.7. Нагромадження та визначення інтенсивності емісії парникових 

газів у агроценозі картоплі залежно від удобрення 

 

На сьогодні майже третина (29 %) всього обсягу емісії N2O з орних 

ґрунтів походить від застосування мінеральних добрив. Тобто зменшення їх 

використання прямо впливає на зменшення кількості викидів парникових 

газів. [172]. 

За обсягами споживання та поширенням картопля займає одне з 

провідних місць в Україні. Її використовують як універсальну культуру для 

харчування людей, для годівлі тварин, перероблення на крохмаль, спирт та 

ін. Ця культура має важливе агротехнічне значення, зокрема, є добрим 

попередником для ярих культур, а її ранні сорти – і для озимих.  

Технологія вирощування картоплі передбачає застосування великих доз 

органічних та мінеральних добрив, що, враховуючи ареал поширення цієї 

культури в Україні, призводить до значних викидів нітроген (І) оксиду. 

Емісія нітроген (І) оксиду у результаті антропогенних надходжень 

азоту або його мінералізації відбувається як безпосередньо з ґрунтів, до яких 

азот надходить із добривами, рослинними рештками та ін., так і 

опосередковано (унаслідок вимивання і вивітрювання азоту).  

Відповідно до міжнародної наукової практики [IPCC 2006], викиди 

закису азоту з сільськогосподарських ґрунтів оцінюються за такими 

категоріями: 

   прямі викиди N2O з ґрунтів: 

– надходження азоту із азотними мінеральними добривами; 

– надходження азоту із органічних добрив; 

– надходження азоту від азотфіксуючих культур; 

– надходження азоту з рослинними рештками;  

– вивільнення азоту унаслідок зміни типу землекористування; 

– культивування органогенних ґрунтів; 

– надходження азоту від гною тварин, залишеного на пасовищах; 
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– надходження азоту з іншими органічними речовинами (осад стічних 

вод, використання компосту та ін.); 

   непрямі N2O викиди з ґрунтів: 

– викиди N2O унаслідок депонування азоту до атмосфери; 

– викиди N2O унаслідок вилуговування і стоку азоту. 

Розрахунок прямих N2O викидів з ґрунтів засновано на припущенні, що 

1,25 % азоту, який надходить до ґрунту, виділяється з нього у формі N2O. 

водночас, потік азоту, що надходить до ґрунту, коригується з урахуванням 

випаровування азоту у формі NОx і NH3. 

Надходження азоту з мінеральними добривами оцінюють на основі 

даних про кількість внесених мінеральних добрив з подальшим 

коригуванням з метою врахування тієї кількості, яка випаровується у вигляді 

NH3 і NOx (FracGASF). В українській інвентаризації величина втрат азоту у 

формі аміаку і NOx сполук від внесення азотних мінеральних добрив 

визначена на підставі експертного висновку. 

Науковці [211] вважають, що весь азот, нагромаджений 

азотфіксуючими бульбочковими бактеріями у корінні бобових культур, 

врахований під час оцінювання викидів від мінералізації рослинних решток у 

ґрунті.  

У Національному кадастрі антропогенних викидів із джерел та 

абсорбції поглиначами парникових газів в Україні викиди закису азоту від 

рослинних решток оцінюють за національною методикою на основі даних 

про біомасу рослинних решток, що приорюють до ґрунту і умісту азоту в 

них. Кількість рослинних решток розраховують за методикою Ф. І. Лєвіна на 

основі даних про врожайність основної продукції сільськогосподарських 

культур. Кількість рослинних решток у посівах культур залежить від 

еколого-біологічних особливостей польових культур, агротехнічних заходів 

їх вирощування, врожайності, ґрунтово-кліматичних умов та інших факторів. 

Для максимального врахування зазначених вище факторів розроблено 

рівняння регресії для визначення біомаси вторинної (побічної) продукції, 
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поверхневих та кореневих решток сільськогосподарських культур за 

врожайністю основної продукції [109].  

Перевага методики Лєвіна Ф. І. полягає в тому, що вона передбачає не 

лише визначення маси побічної продукції (сіна, соломи, бадилля та ін.) і 

поверхневих решток культур, а й маси коренів, що дозволяє повніше 

вираховувати кількість азоту рослинних решток, що повертаються до ґрунту. 

Розраховані за допомогою рівнянь регресії (дод. Л) значення кількості 

приораної побічної продукції, стерні і коренів для кожної культури пізніше 

перемножували на відповідні частки азоту і на загальну площу зібраного 

врожаю під культурою для оцінки кількості мінералізованого у ґрунтах  

азоту [109]. 

Виконані нами дослідження для визначення викидів парникових газів 

залежно від системи удобрення картоплі враховують структуру біомаси 

побічної продукції, надземних та кореневих решток залежно від системи 

удобрення картоплі в сівозміні, наступне надходження азоту до ґрунту та, 

відповідно, його емісії (рис. 4.5.). Найбільша частка припадає на кореневі 

рештки, які переважають інші в 6–10 разів. 

 

Рис. 4.5. Біомаса побічної продукції наземних та кореневих 
решток залежно від системи удобрення, т (середнє за 2012-2014 рр.) 

*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна 
(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних + 

25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70). 



130 
 

 

Основним фактором, який визначає об’єм емісії парникового газу є 

кількість оксиду азоту, який надходить до ґрунту із мінеральними азотними 

та органічними добривами, сидератами, рослинними рештками та ін. 

Варто зазначити, що для усіх варіантів досліду як джерело азоту, який 

надходить до ґрунту, є рослинні рештки попередника (конюшина) та власне 

картоплі (у біологічному контролі – це єдине джерело азоту). Крім того, 

джерелом азоту у варіантах органічних систем є внесені органічні речовини 

(гній та сидерат), для органо-мінеральних – органічні та мінеральні речовини 

(гній та NPK), а для мінеральної системи – лише мінеральні речовини (NPK) 

[123].  

Таким чином, нами встановлено, що найбільше надходження оксиду 

азоту, а отже і викидів нітрогену (І) оксиду було за органічної системи 

удобрення (50 т/га гною), де надходження оксиду азоту складало            

у середньому 47,5 кг/га (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Кількість оксиду азоту, яка надходить до ґрунту за різних систем 

удобрення картоплі (кг N2O-N за рік на 1 га) 

№ 
з/п Система удобрення 

Рік Середнє 
за 2012–
2014 рр. 2012 2013 2014 

1. Біологічний контроль  31,6 9,7 32,8 24,7 
2. Органічна (гній 50 т/га) 51,8 41,2 49,4 47,5 
3. Органо-мінеральна (50 % органічних 

+ 50 % мінеральних добрив) 
47,9 39,0 47,1 44,7 

4. Органо-мінеральна (75 % органічних 
+ 25 % мінеральних добрив) 

43,5 35,5 45,1 41,4 

5. Органічна (сидерат – 20 т/га) 33,8 10,7 38,0 27,5 
6.  Мінеральна (N50Р40К70) 45,8 35,1 45,8 42,2 

 

Значним було надходження його за органо-мінеральної системи 

удобрення (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) – 44,7 кг/га, що на 

2,8 кг/га менше, ніж у варіанті внесення тільки 50 т/га гною. За органо-

мінеральної системи (75 % органічних і 25 % мінеральних добрив) 
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надходження оксиду азоту склало у середньому 41,4 кг/га N2O-N. Найменше 

надходило оксиду азоту за органічної системи (сидерат – 20 т/га) – 27,5 кг/га 

N2O-N. За мінеральної системи удобрення до ґрунту надходило у середньому 

за роки дослідження 42,2 кг/га N2O-N, що більше на 70 % порівняно до 

біологічного контролю.  

Необхідно зазначити, що у різних варіантах систем удобрення картоплі 

різні джерела надходження азоту. Також, виявлено певну залежність між 

об’ємом викидів нітроген (І) оксиду та врожайністю попередника і основної 

культури (картоплі), оскільки вона впливає на кількість рослинних решток 

(надземних і кореневих) та азоту, внесеного з ними до ґрунту.  

Викиди N2O з ґрунту унаслідок вирощування картоплі мають такі 

складові: власне безпосередні викиди із ґрунту (прямі викиди) та 

опосередковані викиди (вимивання з ґрунту і депонування до атмосфери).  

Найбільша частка емісії нітроген (І) оксиду припадає на прямі викиди – 

за роки дослідження у середньому від 38,8 % до 77,1 % залежно від системи 

удобрення (рис. 4.6).  

 

Рис. 4.6. Співвідношення прямих та опосередкованих викидів нітроген (І) 
оксиду залежно від системи удобрення, кгN2O/га (середнє за 2012-2014 рр.) 

*Примітка: 1. Біологічний контроль; 2. Органічна (гній 50 т/га); 3. Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив); 4. Органо-мінеральна (75 % органічних +  

25 % мінеральних добрив); 5. Органічна (сидерат – 20 т/га); 6. Мінеральна (N50Р40К70).
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Найменше прямих викидів було за біологічного контролю –  

38,8 кг N2O/га та органічної системи (сидерати – 20 т/га) – 44,2 кг N2O/га. 

Внесення як органічних, так і мінеральних добрив призводить до значних 

прямих викидів нітроген (І) оксиду. До атмосфери депонується від 0,1 % до 

0,6 % нітроген (І) оксиду залежно від системи удобрення. З ґрунту 

вимивається у середньому від 8,7 % до 17,4 %.  

На основі отриманих нами результатів дослідження встановлено, що 

вирощування сільськогосподарських культур, зокрема, картоплі сорту 

Беллароза призводило до викидів парникових газів, а саме нітроген (І) оксиду 

(дод. М). Оцінка різних варіантів системи удобрення картоплі показала, що з 

одного гектару агроценозу культури до атмосфери надходило у середньому 

від 47,6 до 95,0 кг N2O за рік. 

На основі дослідження упродовж 2012–2014рр. нами встановлено, що 

найвищий показник емісії нітроген (І) оксиду забезпечувала органічна 

система удобрення (50 т/га гною) – у середньому 95 кг/га (рис. 4.7).  

 

Рис. 4.7. Викиди нітроген (І) оксиду залежно від системи 
удобрення , кг N2O / га (середнє за 2012–2014 рр.) 

 

Їй за об’ємом викидів парникового газу дещо поступалися органо-

мінеральна система у 3 варіанті – 88,7 кг/га та мінеральна система –  

82,3 кг/га. За органо-мінеральної системи у 4 варіанті викиди складають  

84,1 кг/га. Найменший рівень викидів N2O виявлено на біологічному 

контролі – 47,6 кг/га [134]. 
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4.8 Біологічний стан ґрунту за мікробіологічними та біохімічними  

показниками в агроценозі картоплі 

 
Під біологічною активністю ґрунту розуміють сумарну активність 

перебігу мікробіологічних процесів. Для повнішої оцінки біологічного стану 

ґрунту визначають кореляційний зв’язок між різними процесами в ґрунті. 

Здійснений нами кореляційний аналіз між мікробіологічними показниками і 

біологічними процесами залежно від застосування різних видів добрив, 

підтвердив існування тісного зв’язку між ними (табл. 4.6). 

Доспєхов виділив чотири ступені кореляції [62]: 

- слабка – r становить 0–0,33 для прямої, та 0 – мінус 0,33 для 

оберненої; 

- середня – r становить 0,33–0,66 для прямої, та мінус 0,33 – мінус 0,66 

для оберненої; 

- сильна – r становить 0,66–1,00 для прямої, та мінус 0,66 – мінус 1,00 

для оберненої; 

- повна – r становить 1,00 для прямої, та мінус 1,00 для оберненої. 

Таблиця 4.6 

Коефіцієнти парної кореляції (r) між основними групами 

мікроорганізмів і біологічними процесами 

Біологічні 
процеси ґрунту 
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За
га

ль
на

 к
іл

ьк
іс

ть
 

м
ік

ро
ор

га
ні

зм
ів

 

Б
ак

те
рі

ї, 
щ

о 
ви

ко
ри

ст
ов

ую
ть

 
м

ін
ер

ал
ьн

і ф
ор

м
и 

N
 

А
м

он
іф

ік
ат

ор
и 

О
лі

го
тр

оф
и 

Ф
ос

ф
ор

м
об

іл
із

ую
чі

 

А
кт

ин
ом

іц
ет

и 

Г
ри

би
 

Виділення 
вуглекислоти (СО2) 

0,95 0,80 0,98 -0,82 0,98 0,78 -0,93

Целюлозолітична 
активність 

0,76 0,92 0,83 -0,92 0,92 0,94 -0,83

Нітрифікаційна 
здатність 

0,82 0,84 0,95 -0,73 0,97 0,72 -0,93
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Так, інтенсивність виділення вуглекислоти сильно корелювала з 

бактеріями амоніфікаторами (r = 0,98) та фосформобілізуючими 

мікроорганізмами (r = 0,98). При цьому оліготрофи та гриби мали зворотну 

кореляцію (r = – 0,82) і (r = – 0,93) відповідно. 

Целюлозолітична активність дуже тісно корелювала із бактеріями, що 

використовують мінеральні форми азоту та фосфор мобілізуючими 

бактеріями, за коефіцієнта кореляції 0,92. З актиноміцетами також виявлено 

сильний кореляційний зв'язок (r = 0,94).  

Нітрифікаційна здатність мала сильну кореляцію з усіма групами 

мікроорганізмів за винятком актиноміцетів (r = 0,72). 

Загалом найбільшу кількість вірогідних позитивних зв’язків мали всі 

біологічні процеси із загальною кількістю мікроорганізмів, бактерій, що 

використовують мінеральні форми азоту, амоніфікаторів, 

фосформобілізаторів та актиноміцетів. З оліготрофами та грибами в усіх 

біологічних процесах встановлено зворотній кореляційний зв'язок.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Сумісне застосування гною з мінеральними добривами за органо-

мінеральної системи (75 % гною + 25 % мінеральних добрив) спричинює 

зміни в структурі мікробного ценозу ґрунту: на фоні їх післядії зростає 

загальна чисельність мікроорганізмів у середньому на 31 %, амоніфікаторів – 

на 33 %, фосформобілізуючих бактерій – у 2,6 рази. Застосування лише 

мінеральних добрив та післядія сидерату сприяють збільшенню кількості 

грибів у мікробному ценозі, що забезпечує інтенсифікацію мінералізаційних 

процесів і порушення рівноваги у бік зменшення вмісту і запасів гумусу. 

2. Найвищий коефіцієнт мінералізації грунту встановлено за внесення 

мінеральних добрив – 2,8 та сидерату – 2,7, тобто у варіантах із меншою 

біологічною активністю ґрунту і потужними процесами мінералізації 

органічних речовин, де вони переважають, відповідно, процеси іммобілізації. 
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Найнижчий коефіцієнт мінералізації був за використання гною – 2,3, за 

органо-мінеральних систем (75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) – 

2,3 та (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) – 2,4.  

3. Коефіцієнт оліготрофності найвищий у варіанті біологічного 

контролю – 0,2, за органічної системи (сидерат – 20 т/га) – 0,15 та при 

внесенні лише мінеральних добрив – 0,16, що вказує на погіршення 

трофічного режиму ґрунту. За органічної системи удобрення (гній 50 т/га) 

коефіцієнт оліготрофності був значно нижчим – 0,11. За органо-мінеральних 

систем у 3 і 4 варіанті цей показник відповідно був 0,13. 

4. За роки дослідження найвищу інтенсивність нітрифікаційних 

процесів встановлено на фоні гною за органічної системи – більше у 2,4 рази 

порівняно до біологічного контролю. Використання енергетичного матеріалу 

сидерату сприяло зростанню мікробіологічних процесів у 1,3 рази. 

Мінеральні добрива підвищують здатність ґрунту до нагромадження азоту в 

1,4 рази. За органо-мінеральних систем нітрифікаційна здатність зросла в 

2,6–2,7 рази порівняно до біологічного контролю та в 1,1 рази порівняно до 

варіанту 3 з внесенням лише гною.  

5. Найсприятливіші умови для емісії вуглекислоти склалися за 

органічної (гній 50 т/га) – 35,7 мг/кг ґрунту за добу СО2 та органо-

мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних 

добрив) – 34,1 мг/кг ґрунту за добу СО2. 

6 За результатами розкладання лляного полотна найінтенсивніше 

відбувалися мікробіологічні процеси у варіантах, де вносили гній як окремо, 

так і у поєднанні з мінеральними добривами: за органічної системи 

удобрення (гній 50 т/га) – 61,2 %, за органо-мінеральної системи удобрення 

(50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) – 59,7 %, за органо-

мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних 

добрив) – 59,3 %, що більше порівняно до біологічного контролю відповідно 

на 28 %, 25 % та 24 %. 



136 
 

 

7. Внесення органічних добрив ( напівперепрілий гній) як окремо, так і 

в поєднанні з мінеральними добривами забезпечує найсприятливіші умови 

для існування вермибіоти. За органо-мінеральної системи (75 % органічних + 

25 % мінеральних добрив) чисельність черв’яків у досліді в середньому 

складає 99 шт./м2, або у 2 рази більше, ніж на біологічному контролі.  

8. Внесення органічних речовин (напівперепрілий гній) призводить до 

зменшення в ґрунті чисельності фітотоксичних мікроорганізмів та в 1,5–2 

рази знижує фітотоксичність ґрунту, що позитивно впливає на біологічний 

стан вирощування картоплі. 

9. Найменші викиди нітроген (І) оксиду за роки дослідження 

встановлено у варіанті біологічного контролю – у середньому 47,6 кг N2O/га. 

За органо-мінеральної системи удобрення (75 % гною та 25 % мінеральних 

добрив) до атмосфери надходило 84,1 кг N2O/га, що значно менше ніж за 

органічної системи (50 т/га гною).  

10 Встановлено, що усі біологічні процеси мають позитивні 

кореляційні зв’язки із загальною кількістю мікроорганізмів, бактерій, які 

використовують мінеральні форми азоту, амоніфікаторів, 

фосформобілізаторів та актиноміцетів – r = 0,72–0,98. З оліготрофами і 

грибами у всіх біологічних процесах виявлено зворотній кореляційний 

зв'язок – r= –0,73–0,93.  

Результати дослідження, представлені у розділі 4, опубліковано у 

наукових працях автора: [123, 129, 134]. 

В розділі 4 використано матеріали з відповідними посиланнями на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [16, 19, 41, 47, 62, 64, 69, 74, 75, 89, 

100, 109, 113, 115, 140, 143, 145, 169, 172, 198, 211, 217, 218, 224, 230, 239, 

241]. 
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РОЗДІЛ 5 

БІОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ В 

КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ 

 

5.1. Система удобрення як фактор біологізації формування врожаю 

картоплі  
 

Запорука отримання високої врожайності і якості продукції, а зокрема 

картоплі – впровадження ефективної технології вирощування. До важливих 

елементів агротехніки потрібно віднести обробіток ґрунту, раціональне 

застосування добрив, біопрепаратів [152]. 

Найсприятливіші умови для вирощування картоплі створюються в 

районах з помірним теплим літом і легкими за гранулометричним складом 

ґрунтами, до яких належать дерново-підзолисті і сірі лісові ґрунти. Полісся – 

основна зона вирощування картоплі [135].  

Картопля – вологолюбна культура. Найбільш сприятлива вологість  

ґрунту – 80 % польової вологоємності. Разом з тим вона не переносить надлишку 

вологи через високу вимогливість до кисню ґрунтового повітря [27, 86]. 

Кращі умови для вирощування картоплі створюються в ґрунтах із 

слабокислою і нейтральною реакцією ґрунтового середовища (рН 5–7). 

Обов’язковість підтримання в агроекосистемах саморегулюючих 

функцій, використання біологічних властивостей рослин у боротьбі з 

бур’янами та шкідниками обумовлює необхідність неглибокого загортання 

бульб картоплі в гребені, на глибину не більше 10 см. Мілке загортання 

бульб сприяє зменшенню до мінімуму зрідження насаджень і тим саме 

посилити ґрунтозахисну здатність агрофітоценозу. Безумовно, в 

агроландшафтних смугах і масивах з ґрунтами легкого гранулометричного 

складу із-за пересихання посівного шару глибину загортання бульб картоплі 

дещо збільшують [4]. 

Кількість рослин на одиниці площі є одним з ефективних діючих 
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факторів, що регулює використання вологи, світла та інтенсивність 

асиміляційного процесу, формування врожаю. По-різному проявляється 

взаємозв'язок продуктивності і густоти стояння рослин залежно від ґрунтово-

кліматичних умов, морфобіологічних особливостей гібридів і сортів та 

агротехніки вирощування культури. Тому густота стояння рослин – 

важливий елемент цієї технології вирощування. За оптимальної кількості 

рослин на одиниці площі можна досягти максимальної врожайності і високих 

показників якості бульб картоплі [132, 146]. 

Оптимальна густота стояння рослин картоплі в умовах Полісся –  

55–60 тис. рослин на гектар. Нашими дослідженнями встановлено, що 

залежно від варіантів удобрення густота рослин суттєво не змінювалась і 

була у межах найменшої істотної різниці – НІР05 = 3,17–4,38 (дод. Д.3). Дещо 

змінювалась густота стояння рослин у роки дослідження. У зв’язку з 

несприятливими погодними умовами 2013 року густота стояння рослин була 

дещо нижчою – у середньому 56,5 тис. шт./га, тоді як 2012-го року –  

58,4 тис. шт./га та 2014 року – 58,9 тис. шт./га (табл. 5.1).   

Таблиця 5.1 

Густота рослин картоплі залежно від системи удобрення, тис. шт./га  

№ 
з/п 

Система удобрення 

Кількість рослин картоплі на 1 га, тис. шт. 
Рік Середнє 

за 2012–
2014 рр. 

+/- до 
контро-

лю 2012 2013 2014 

1. Біологічний контроль  58,2 56,1 58,8 57,7 - 
2. Органічна (гній 50 т/га) 58,3 56,3 58,8 57,8 +0,1 

3. 
Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних добрив)

58,6 56,7 59,0 58,1 +0,4 

4. 
Органо-мінеральна  
(75 % органічних +  
25 % мінеральних добрив)

59,1 56,9 59,2 58,4 +0,7 

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

58,1 56,1 58,6 57,6 -0,1 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 58,3 56,6 58,9 57,9 +0,2 

          НІР05, тис. шт./га 3,17 4,38 3,78   
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Збалансоване і систематичне внесення добрив впливало на поліпшення 

поживного режиму ґрунту та живлення рослин, а через процес живлення – на 

темпи формування робочих і репродуктивних органів та нагромадження 

рослинами врожаю.  

Супутно у дослідженнях ми вивчали темпи росту й розвитку рослин 

картоплі, наростання листкової поверхні, динаміку продуктивності бульб 

картоплі за різних систем удобрення на ясно-сірому лісовому ґрунті. 

Якщо на біологічному контролі висота рослин у фазу бутонізації у 

середньому складала 32 см загалом у досліді, то завдяки внесенню добрив 

висота збільшувалася до 34–42 см, або на 6–13 %. У фазу цвітіння розвиток 

рослин досягав максимальної висоти. У варіанті біологічного контролю 

висота рослин складала 39,3 см, а на удобрених варіантах – 47–61см (рис. 

5.1). 

 

Рис. 5.1. Вплив добрив на динаміку висоти рослин картоплі 
 (сорт Беллароза), середнє за 2012–2014 рр, см 

 

Нами встановлено, що найбільший вплив на висоту рослин мало 

внесення гною мінеральних добрив у різних їх поєднаннях. За внесення гною 

50 т/га за органічної системи удобрення висота рослин культури 

збільшувалась на 17 см порівняно до біологічного контролю. Від внесення у 
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3 варіанті 50 % гною + 50 % мінеральних добрив висота збільшувалась  

на 20 см, а за внесення 75 % гною + 25 % мінеральних добрив – на 23см. За 

рахунок внесення у варіанті 6 тільки мінеральних добрив висота стебел 

картоплі збільшувалась на 18 см. Найменшою висота рослин була у варіанті 

застосування лише сидерату – 20 т/га за органічної системи удобрення – понад 

8 см порівняно до біологічного контролю. На початку в’янення бадилля 

рослин картоплі висота їх була дещо меншою порівняно з фазою цвітіння і 

загалом у досліді досягала 34–54 см. 

Отже, у варіантах з внесенням гною та мінеральних добрив як окремо, 

так і в різних поєднаннях, майже рівнозначно впливали на висоту рослин 

картоплі. 

При тому, що картоплю висаджували у досліді бульбами практично 

однакового розміру, які зберігали за однакових умов, кількість стебел у кущі 

на рослинах залежно від систем удобрення була різною (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Кількість стебел в агроценозі картоплі у фазу бутонізації, тис. шт./га 

№ 
з/п 

Система удобрення 
Рік дослідження Середнє 

за 2012–
2014 рр. 

+/- до 
конт-
ролю 2012 2013 2014 

1. Біологічний контроль 239 241 235 238 - 

2. 
Органічна 
 (гній 50 т/га) 

303 298 300 300 62 

3. 

Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних 
добрив) 

328 318 325 323 85 

4. 

Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних 
добрив) 

343 324 332 333 95 

5. 
Органічна 
(сидерати – 20 т/га) 

250 275 270 265 26 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 315 311 312 313 74 
         НІР05, тис. шт./га 0,34 0,20 0,41   
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У варіанті біологічного контролю вона становила у середньому 

238 тис. шт./га, тоді як за внесення 50 т/га гною за органічної системи 

удобрення – 300 тис. шт./га, що на 26 % більше порівняно до біологічного 

контролю і є у межах похибки досліду – НІР05 = 0,20–0,41 (дод. Д.4). У 

варіанті з внесенням лише мінеральних добрив нормою N50Р40К70 – їх було 

більше на 3 1%. За нашими спостереженнями найбільша кількість стебел 

була у середньому за органо-мінеральної системи удобрення (75 % 

органічних + 25 % мінеральних добрив) – на 95 тис.шт/га стебел більше  

(+ 40 %) порівняно до біологічного контролю. Внесення сидерату (20 т/га) 

під попередник забезпечило незначне збільшення кількості стебел – на  

26 тис. шт./га, або на 11 % порівняно до біологічного контролю (дод. Д.4). 

Доведено, що для росту й розвитку рослин важливе значення мають 

швидкість формування асиміляційного апарату та розмір активної листкової 

поверхні. Нашими експериментами доведено, що на ясно-сірому лісовому 

ґрунті формування листкової поверхні рослин значно залежало від виду і 

рівня удобрення (табл. 5.3).  

Оцінивши достовірність відхилень між варіантами дослідження  

(НІР05 = 0,4–0,6) виявлено, що добрива позитивно впливали на величину 

площі листкової поверхні у фазу бутонізації – цвітіння, яка на удобреному 

фоні збільшувалася на 10–52 % порівняно до біологічного контролю (дод. 

Д.6). Найбільша площа листкової поверхні формувалася у фазу цвітіння 

рослин у варіанті 4 за органо-мінеральної системи удобрення унаслідок 

сумісного внесення 75 % органічних + 25 % мінеральних добрив і досягала 

3,56 тис. м2/га, тоді як за органічної системи удобрення при внесенні 

сидерату – 2,56 тис. м2/га. 
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Таблиця 5.3  

Площа листкової поверхні картоплі у фази розвитку рослин залежно від системи удобрення, тис. м2/га 

№ 
з/п 

Система удобрення 

Фаза розвитку рослин 
2012 рік 2013 рік 2014 рік Середнє за 2012–2014 рр. 

повні 
сходи 

% 
цвіті-

ння 
% повні 

сходи
% 

цвіті-

ння 
% 

повні 

сходи
% 

цвіті-

ння 
% 

повні 

сход

и 

% 
цвіті-

ння 
% 

1. Біологічний контроль  0,51 100 2,45 100 0,49 100 2,23 100 0,51 100 2,32 100 0,50 100 2,33 100 

2. Органічна (гній 50 т/га) 0,59 116 3,13 128 0,59 120 2,93 131 0,56 109 3,25 140 0,58 115 3,10 133 

3. 

Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 
50 % мінеральних 
добрив) 

0,62 122 3,52 144 0,63 129 3,24 145 0,61 120 3,34 144 0,62 123 3,37 144 

4. 

Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних 
добрив) 

0,64 125 3,70 151 0,62 127 3,45 155 0,62 122 3,52 152 0,63 125 3,56 152 

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

0,52 102 2,55 104 0,50 102 2,63 118 0,53 104 2,49 107 0,52 103 2,56 110 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 0,62 122 3,45 141 0,61 124 3,12 140 0,60 118 3,32 143 0,61 121 3,30 141 

НІР 05,  тис. м2/га 
0,15  0,60  0,10  0,40  0,10  0,54      
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Ріст й розвиток бульб картоплі залежить від багатьох факторів, однак 

оптимуми їх у різні періоди вегетації неоднакові. У зв’язку з цим всі 

агроекологічні заходи повинні бути спрямовані на оптимізацію умов 

вирощування картоплі. 

Для об’єктивної оцінки досліджуваних нами технологічних елементів 

вивчали динаміку формування врожаю бульб картоплі.  

Так (рис. 5.2), сформована надземна маса картоплі у фазу бутонізації за 

масою відрізнялась між варіантами в незначних межах. Найбільша маса була 

за органічної системи удобрення при внесенні 50 т/га гною – 221,2 г та 

мінеральної системи – 222 г. А у фазу цвітіння у варіантах з удобренням 

надземна маса куща була вищою на 52–68 % порівняно до біологічного 

контролю, лише у варіанті з внесенням сидерату встановлено незначне 

збільшення маси – на 15 %.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 5.2. Динаміка нагромадження надземної маси рослин картоплі у 
фази розвитку, г/кущ (середнє за 2012–2014 рр.) 

 

Найбільша маса рослин картоплі формувалася за внесення повної 

норми гною (50 т/га), повної норми мінеральних добрив (N50Р40К70) та за 

внесення 75 % органічних + 25 % мінеральних добрив. На початку в’янення 
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бадилля надземна маса рослини із одного куща значно залежала від 

удобрення. У варіанті біологічного контролю маса однієї рослини складала 

235,9 г. Найбільша маса рослин формувалася у 4 варіанті за органо-

мінеральної системи удобрення – 395,0 г, за мінеральної системи удобрення – 

368,3 г, за органічної системи (50 т/га гною) – 365,1 г та органо-мінеральної 

системи у 3 варіанті – 358,5 г. За органічної системи (сидерати – 20 т/га) було 

незначне підвищення маси рослин картоплі – 276,1 г. 

Отже, внесення органічних і мінеральних добрив сприяло збільшенню 

продуктивності рослин і формуванню врожаю бульб картоплі. 

Нами встановлено, що внесення органічних і мінеральних добрив за 

період вегетації культури по різному впливало на формування врожаю бульб 

картоплі (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Динаміка наростання маси бульб картоплі залежно від фази 
розвитку рослин, ц/га (середнє за 2012–2014рр.) 

 

Дослідження динаміки наростання бульб у фази розвитку рослин 

показало, що у фазу цвітіння сформувалося 117,7 ц/га врожаю бульб у 

варіанті біологічного контролю. У варіанті за органічної системи удобрення 

(50 т/га гною) маса бульб картоплі була 200 ц/га, за органо-мінеральної 

системи удобрення (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) –  
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208,9 ц/га,  за органо-мінеральної системи удобрення (75 % органічних +  

25 % мінеральних добрив) – 212,5 ц/га, за органічної системи (сидерати –  

20 т/га) – 130,8 ц/га, за мінеральної системи (N50Р40К70) – 179,9 ц/га.  

На початку відмирання бадилля тенденція збільшення маси бульб у 

варіантах дослідження зберігалась. Найбільша маса була у варіанті 3 за 

органо-мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних 

добрив) – 239,5 ц/га, найменша – у варіанті 5 за органічної системи (сидерати 

– 20 т/га) – 162,7 ц/га  

У фазу повного відмирання бадилля сформувалось 81,7-90,0% врожаю, 

що складає 189–316,8 ц/га залежно від варіантів дослідження.  

 

5.2. Екологічний стан агроценозу картоплі залежно від системи  

удобрення 

 

Відомо, що забур’яненість посівів сільськогосподарських культур 

призводить до значного недобору врожаю. Багаторічні дані свідчать, що за 

середнього ступеня забур’яненості агроценозу врожайність картоплі 

зменшується на 20–25 %, а за сильного – до 40–60 %. Пригнічуючи ріст й 

розвиток рослин, бур’яни не тільки зменшують врожайність бульб картоплі, 

але й погіршують їх якість. Бур’яни виносять велику кількість поживних 

речовин із ґрунту, унаслідок чого погіршується його родючість та 

зменшується продуктивність рослин [30, 171, 229]. 

Одним із завдань нашого дослідження було вивчення стану 

забур’яненості агроценозу у технології вирощування картоплі залежно від 

застосування різних видів добрив, що нами вивчалось протягом  

2012–2014 рр. Щільність бур’янів на одиниці площі у насадженнях картоплі 

перед першим міжрядним обробітком ґрунту наведено у табл. 5.4.  
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Таблиця 5.4 

Забур’яненість агроценозу картоплі залежно від системи удобрення  

№ 
з/п 

Система удобрення 

Кількість бур’янів, шт./м2 
Сира маса бур’янів, г/м2 

Всього у т. ч. багаторічних 

20
12

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

С
ер

ед
нє

 з
а 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

20
12

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

С
ер

ед
нє

 з
а 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

20
12

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

С
ер

ед
нє

 з
а 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

1. Біологічний контроль  58 42 62 54 3 1 2 2 71,5 58,2 75,8 68,5 

2. Органічна (гній 50 т/га) 75 62 80 72 4 2 3 3 85,8 70,2 90,2 82,1 

3. 
Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних добрив) 

62 48 70 60 2 1 2 2 74,4 60,2 85,6 73,4 

4. 
Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних добрив) 

66 54 74 65 3 1 2 2 78,9 65,9 87,5 77,4 

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

56 46 65 56 2 1 2 2 66,3 59,0 77,0 67,4 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 50 38 52 47 2 1 2 2 56,4 43,9 72,5 57,6 

        НІР05, шт./м2, г/м2 7,82 7,80 9,66      11,16 12,40 10,11  
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Показник забур’яненості насаджень картоплі є вагомим аргументом 

екологічності дослідних систем удобрення, оскільки у досліді зменшено 

пестицидне навантаження на агроценоз. Чисельність бур’янів залежно від 

застосування добрив загалом у досліді складала 47–72 шт./м2 і забезпечувала 

істотність різниці за варіантами НІР05 = 7,80–9,66 (дод. Д.7). Найбільша 

кількість їх була у середньому за внесення гною нормою 50 т/га – на 33,9 % 

більше порівняно до біологічного контролю. Найменша їх кількість була у 

варіанті за внесення тільки мінеральних добрив – 47 шт./м2 , що на 14 % 

менше порівняно до біологічного контролю. За внесення сидерату (20 т/га) у 

варіанті 5 забур’яненість порівняно до біологічного контролю незначна – 

зменшувалася на 3,1 %. У варіанті сумісного внесення гною і мінеральних 

добрив забур’яненість зростала лише на 11–20 % порівняно до біологічного 

контролю [124, 125, 133].Отже, внесення гною призвело до збільшення 

чисельності бур’янової рослинності у насадженнях картоплі. Здійснення 

агрозаходів боротьби з бур’янами привело до зменшення їх кількості до 

економічного порогу шкодочинності. 

Під час вегетації рослини картоплі уражуються різними хворобами і 

шкідниками. Колорадський жук належить до найбільш шкідливих комах, які 

пошкоджують картоплю. Найінтенсивніший їх вихід відбувається після 

випадання дощів, у теплу сонячну погоду, за температури повітря не нижче 

15 0С і ґрунту – 13–14 0С. Такі умови на території Полісся України 

складаються найчастіше у третій декаді травня. Вихід імаго з ґрунту 

розтягується на 1–1,5 міс. Масовий вихід імаго, що перезимували, збігається 

зазвичай з початком відкладання яєць першими жуками, які з’явилися на 

поверхні ґрунту. Жуки розповсюджуються на посівах картоплі на великі 

відстані і через декілька днів починають відкладати яйця по 25–30 шт., 

здебільшого з нижнього боку листків. За вегетаційний період одна самка 

може відкласти у середньому 500–800 яєць. Ембріональний розвиток за 

середньодобової температури 15–16 0С триває 10–12 діб. Личинки після 

відродження перші 2–-3 дні перебувають знизу листків, а потім розселяються 
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по всьому стеблу [87]. Кількість яйцекладок колорадського жука на 

насадженнях картоплі залежно від удобрення в короткоротаційній сівозміні 

представлено у табл. 5.5. 

Нами встановлено, що у досліді ступінь заселення кущів колорадським 

жуком у насадженнях картоплі незначний. Так, чисельність яйцекладок 

колорадського жука за 2012–2013 рр. загалом у досліді в середньому 

складала 26–29 шт. на 10 рослинах та не залежала від виду, норми і способу 

внесення добрив і була у межах похибки досліду – НІР05 = 1,08–1,63 

(дод.Д.9). Заселення кущів жуками коливалося у межах 2,6–3 штук на кущ. 

Метеорологічні умови 2014 року сприяли зростанню чисельності популяції 

колорадського жука на 15–20 % порівняно з попередніми роками 

дослідження. 

Таблиця 5.5 

Чисельність яйцекладок колорадського жука на насадженнях картоплі 

залежно від системи удобрення, 2012–2014 рр. 

№ 
з/
п 

Система удобрення 

Пошкодження рослин колорадським жуком у 
фазу бутонізації (10 рослин) 

чисельність 
яйцекладок, шт. 

заселення кущів  
жуками, шт. 

20
12

р.
 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

С
ер

ед
нє

 з
а 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

20
12

р.
 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

С
ер

ед
нє

 з
а 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

1. Біологічний контроль  28 27 32 29 2,8 2,7 2,9 2,8 
2. Органічна (гній 50 т/га) 29 28 35 31 2,9 2,8 3,00 2,9 

3. 
Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 50 % 
мінеральних добрив) 

29 28 33 30 3 2,8 2,9 2,9 

4. 
Органо-мінеральна 
(75 % органічних + 25 % 
мінеральних добрив) 

27 29 35 30 2,7 2,9 3,00 2,9 

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

29 28 31 29 2,9 2,8 2,9 2,9 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 25 26 30 27 2,5 2,6 2,8 2,6 
        НІР05, шт. 1,63 1,24 1,08  0,20 0,13 0,22  
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Однією з найбільш поширених хвороб є фітофтороз рослин, збудником 

якого є Phytophtora infestans. Шкодочинність фітофторозу проявляється у 

значному зменшенні асиміляційної поверхні листків, що позначається на 

процесі утворення і нагромадження поживних речовин в рослині, особливо в 

період бульбоутворення. Хворі рослини формують невелику кількість бульб, 

і вони, як правило, часто недорозвинені [86]. 

У наших дослідженнях з вивчення ураження рослин картоплі 

фітофторозом за фазами розвитку рослин встановлено, що рослини у фазу 

бутонізації уражувалися фітофторозом на рівні 1 балу за шестибальною 

шкалою, на початку в’янення бадилля ураженість складала 4 бали (табл. 5.6). 

Отже, ураження картоплі фітофторозом не залежало від видів і норм 

внесення як органічних, так і мінеральних добрив, що підтверджується 

даними статистичного опрацювання НІР05 = 0,13–0,26 (дод. Д.11). Ступінь 

ураження рослин цим патогеном у фазу бутонізації у варіанті біологічного 

контролю становить у середньому 4,2 %, у 2 варіанті за органічної системи 

(гній 50т/га)  та у 3 варіанті за органо-мінеральної системи (50 % органічних 

+ 50 % мінеральних добрив) – 3,8 %, у 5 варіанті за органічної системи 

(сидерати – 20 т/га) – 4 %. Найменше уражувались фітофторозом рослини 

картоплі у 6 варіанті за мінеральної системи удобрення (N50Р40К70) – 3,5 % та 

(75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) – 3,7 %. 
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Таблиця 5.6 

Ураження рослин картоплі фітофторозом залежно від удобрення 
 (10 рослин за 6-ти бальною шкалою), 2012–2014 рр. 

№ 
з/п 

Система удобрення 

Фаза розвитку рослини
Бутонізація природне відмирання бадилля 

2012р. 2013 р. 2014р. 
Середнє 
за 2012–

14рр. 
2012р. 2013 р. 2014р. 

Середнє 
за 2012–

14рр. 
уражено рослин 

% бал % бал % бал % бал % бал % бал % бал % бал 
1. Біологічний контроль  3,7 1 4,7 1 4,1 1 4,2 1 62,6 4 69,5 4 65,3 4 65,8 4 

2. 
Органічна 
(гній 50 т/га) 

3,5 1 4,3 1 3,7 1 3,8 1 66,0 4 74,6 5 69,2 4 69,9 4 

3. 

Органо-мінеральна 
(50 % органічних +  
50 % мінеральних 
добрив) 

3,5 1 4,2 1 3,6 1 3,8 1 65,6 4 72,5 4 68,9 4 69,0 4 

4. 

Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних 
добрив) 

3,5 1 4,1 1 3,6 1 3,7 1 65,6 4 71,5 4 68,1 4 68,4 4 

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

3,7 1 4,6 1 3,8 1 4,0 1 62,6 4 70,00 4 65,8 4 66,1 4 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 3,3 1 3,9 1 3,4 1 3,5 1 64,00 4 66,4 4 65,00 4 65,1 4 
       НІР05,% 0,26  0,13  0,25    2,82  3,12  2,42    
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На початку природного відмирання бадилля ураження рослин культури 

збільшилось до 69,9 % за органічної системи удобрення (гній 50т/га), до 69 % 

за органо-мінеральної системи (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) 

та до 68,4 % за органо-мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 

% мінеральних добрив). Найменше у цю фазу розвитку рослини уражувались 

фітофторозом за мінеральної системи удобрення (N50Р40К70) – 65,1 %, на 

варіанті біологічного контролю – 65,8 % та за органічної системи (сидерати) – 

66,1 % [124].  

 

5.3. Структура врожаю, якість бульб та продуктивність агроценозу 

картоплі залежно від системи удобрення 

  
Врожайність сільськогосподарських культур є дуже важливим 

критерієм для оцінки будь-якого агрозаходу. Цей показник залежить від 

багатьох факторів, зокрема, від таких як погодно-кліматичні та ґрунтові 

умови, обробіток ґрунту, удобрення та ін.  

На основі аналізу залежності врожайності картоплі від систем 

удобрення та достовірності відхилень між варіантами дослідження та їх 

взаємодії (НІР05 = 1,92–2,39) на ясно-сірому лісовому ґрунті за 2012– 

2014 роки (дод. Д.13) нами встановлено, що у варіанті біологічного контролю 

врожайність бульб картоплі була низькою і становила лише 20,1 т/га (табл. 

5.7). Найвищого рівня вона сягала за органо-мінеральної системи удобрення 

(75 % органічних + 25 % мінеральних добрив) і складала у середньому від 

28,5 до 36,4 т/га. На другому місці серед варіантів досліду органо-мінеральна 

система з внесенням половинної норми гною і мінеральних добрив, за якої 

врожайність у середньому становила 31,1 т/га. На третьому місці мінеральна 

система удобрення, врожайність складала 29,2 т/га, що на 45,5 % перевищує 

біологічний контроль. За органічної системи (гній 50 т/га) встановлено 

значне зростання врожайності бульб картоплі порівняно до біологічного 

контролю, де вона складала 28,6 т/га (+ 8,5 т/га до контролю). Найменший 
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приріст врожайності за органічної системи (сидерати – 20 т/га) – 22,6 т/га  

(+ 2,5 т/га, або 12,5 % до біологічного контролю) [127, 131]. 

Таблиця 5.7 

Врожайність бульб картоплі залежно від системи удобрення, т/га 

№ 
з/п 

Система удобрення 

Рік дослідження 
Середнє 
за 2012–
2014 рр. 

+/- до 
конт-
ролю 

% до 
конт-
ролю 20

12
 

20
13

 

20
14

 

1. Біологічний контроль  21,3 16,7 22,2 20,1 - 100 

2. 
Органічна  
(гній 50 т/га) 

30,2 24,2 31,4 28,6 8,5 142,4 

3. 

Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних 
добрив) 

33,5 26,8 32,9 31,1 11,0 154,7 

4. 

Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних 
добрив) 

36,4 28,5 34,6 33,2 13,1 165,1 

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

22,9 18,7 26,1 22,6 2,5 112,5 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 31,9 23,9 31,9 29,2 9,1 145,5 

НІР05, т/га 2,23 1,92 2,39       

 
На основі аналізу метеорологічних умов за роки дослідження 

встановлено, що врожайність картоплі за роками дослідження найвищою 

була у сприятливі 2012 і 2014 роки. Врожайність картоплі досягала до 34,6–

36,4 т/га за органо-мінеральної системи удобрення з співвідношенням добрив 

75 % : 25 %. 2013 року, який характеризувався посушливими погодними 

умовами, врожайність була значно нижчою – 28,5 т/га. 

У структурі врожаю частка бульб масою до 25 г складала на 

біологічному контролі у середньому 15,8 %, а на удобрених варіантах 9,4–

12,5 %, що підтверджує ефективність внесення добрив на ясно-сірих лісових 

ґрунтах (табл. 5.8).  
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Питома вага бульб середньої фракції масою 25–80 г у середньому за 

роки дослідження найбільшою була на варіанті біологічного контролю –  

29,3 %, а найменшою у варіанті 6 за мінеральної системи удобрення – 20,3 %. 

За органічної системи (сидерати – 20 т/га) вміст цієї фракції складав 25,5 %, за 

органічної системи удобрення (гній 50 т/га – 25,1 %. Унаслідок сумісного 

внесення органічних і мінеральних добрив у співвідношенні 50 % : 50 % та 

75 % : 25 % вміст середньої фракції склав у середньому відповідно 27 % та 

22,7 %. 

Маса бульб вагою понад 80 г була найнижчою на варіанті біологічного 

контролю й складала у середньому 54,9 %. За мінеральної системи удобрення 

(N50Р40К70) відсоток маси великих бульб був найбільшим і складав 70,4 %, що 

більше на 28 % порівняно до біологічного контролю. У варіанті 4 за органо-

мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних 

добрив) питома вага бульб понад 80 г була у середньому 66,8 %, тоді як у 3 

варіанті за органо-мінеральної системи удобрення (50 % органічних + 50 % 

мінеральних добрив) – 63,6 %. Унаслідок внесення гною у нормі 50 т/га 

підвищувалась питома частка бульб масою понад 80 г у середньому до  

64,2 %, що більше на 17 % порівняно до біологічного контролю. За 

органічної системи (сидерати – 20 т/га) вміст цієї фракції був у середньому на 

рівні 61,9 %.  
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Таблиця 5.8 

Структура врожаю бульб картоплі залежно від системи удобрення, %  

№ 
з/п 

Система удобрення 

Питома частка бульб за фракціями, % 
Товарність бульб, % 

понад 80 г 26-80 г менше 25 г 

20
12

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

се
ре

дн
є 

за
 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

20
12

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

се
ре

дн
є 

за
 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

20
12

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

се
ре

дн
є 

за
 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

20
12

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

се
ре

дн
є 

за
 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

1. Біологічний контроль  72,5 46,5 45,8 54,9 18,5 33,9 35,4 29,3 9 19,5 18,8 15,8 91 80,5 81,2 84,2 

2. 
Органічна  
(гній 50 т/га) 

76,3 59,8 56,6 64,2 15,6 28,3 31,4 25,1 7,1 12 12 10,4 91,9 88,0 88,0 89,3 

3. 

Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних 
добрив) 

75,1 53,9 61,8 63,6 17,4 34,0 29,7 27 7,5 12,1 8,49 9,4 92,5 87,9 91,5 90,6 

4. 

Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних 
добрив) 

78,6 57,1 64,6 66,8 16,8 31,1 20,2 22,7 4,6 12 15,3 10,6 95,4 88,3 84,7 89,5 

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

76,6 50,9 58,2 61,9 14,9 36,7 25 25,5 8,5 12,3 16,8 12,5 91,5 87,7 83,2 87,5 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 76,4 68,2 66,6 70,4 15,5 25,9 19,4 20,3 8,1 6,0 13,9 9,34 91,9 94 86,1 90,7 
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Із результатів дослідження, наведених у табл. 5.8 випливає, що сорт 

Беллароза має високу товарність бульб. У середньому за три роки вона 

найменша на біологічному контролі – 84,2 %, а найбільша за мінеральної 

системи – 90,7 % та за органо-мінеральної системи удобрення (75 % 

органічних + 25 % мінеральних добрив) – 90,6 %, що на 7–8 % більше, ніж за 

біологічного контролю.  

Важливими показниками якості картоплі є уміст в бульбах сухих 

речовин та крохмалю, від яких залежать її господарські, смакові й 

технологічні властивості, а також ураження бульб шкідливими організмами. 

Серед агротехнічних заходів у технології вирощування картоплі 

найбільший вплив на уміст сухих речовин і крохмалю має удобрення. Нами 

встановлено, що уміст сухих речовин, у першу чергу, залежав від погодних 

умов та удобрення і знаходився у межах похибки досліду (дод. Д.14).  

У середньому за 2012–2014 рр. уміст сухих речовин в бульбах картоплі 

Беллароза у варіанті біологічного контролю становив 21,0 %. Встановлено, 

що на удобрених варіантах сухих речовин у бульбах було менше. Так, за 

органічної системи удобрення (гній 50 т/га) їх вміст склав 20,4 %, за органо-

мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних 

добрив) та органічної системи + сидерати – 20,6 %, за органо-мінеральної 

системи удобрення (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) – 20,7 %. 

За мінеральної системи удобрення (N50Р40К70) вміст сухих речовин був на 

рівні біологічного контролю – 20,9 %.  

Аналогічну залежність виявлено і за умістом крохмалю в бульбах. 

Найбільша його величина була на біологічному контролі – 14,3 %, а за 

внесення 50 т/га гною за органічної системи удобрення кількість крохмалю 

зменшувалася до 13,8 %, за органо-мінеральної системи удобрення (75 % 

органічних + 25 % мінеральних добрив) та органічної (сидерати – 20 т/га) – до 

13,9 % (табл. 5.9). За мінеральної системи удобрення (N50Р40К70) уміст 

крохмалю в бульбах складав у середньому 14,2 %. 
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Таблиця 5.9 

Вплив системи удобрення на якість бульб картоплі 

№ 
з/п 

Система удобрення 

Уміст сухих речовин, 
% 

Уміст крохмалю, % 

20
12

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

се
ре

дн
є 

за
 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

20
12

 р
. 

20
13

 р
. 

20
14

 р
. 

се
ре

дн
є 

за
 

20
12

–2
01

4 
рр

. 

1. Біологічний контроль  19,7 21,7 21,5 21,0 13,3 14,9 14,7 14,3

2. Органічна (гній 50 т/га) 19,3 20,9 20,9 20,4 12,8 14,3 14,2 13,8

3. 

Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних 
добрив) 

19,5 21,4 21,2 20,7 12,9 14,7 14,5 14,0

4. 

Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних 
добрив) 

19,2 21,2 21,4 20,6 12,7 14,5 14,6 13,9

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

19,3 21,4 21,0 20,6 12,8 14,6 14,3 13,9

6. Мінеральна (N50Р40К70) 19,5 21,6 21,5 20,9 13,0 14,8 14,7 14,2

      НІР05, % 1,02 1,02 0,91  1,05 0,81 0,85  
 

Незважаючи на те, що із збільшенням кількості внесених добрив 

зменшувався процентний вміст сухих речовин та крохмалю у бульбах 

картоплі, вихід їх за рахунок врожайності та товарності картоплі був завжди 

значно вищий порівняно до біологічного контролю.  

За органо-мінеральної системи удобрення у 4 варіанті вміст сухих 

речовин в бульбах картоплі був на 2,6 т/га, а крохмалю на 1,7 т/га більший 

порівняно до біологічного контролю. У варіанті мінеральної системи 

удобрення вихід сухих речовин становив 1,9 т/га і крохмалю – 1,3 т/га. За 

органічної системи удобрення (гній 50 т/га) отримано приріст 1,6 т/га сухих 

речовин та 1,1 т/га крохмалю. Найменший приріст сухих речовин і крохмалю 

отримано за органічної системи удобрення при використанні на добриво 

лише сидерату – 0,5 т/га і 0,2 т/га відповідно (табл. 5.10). 
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Таблиця 5.10  

Уміст сухих речовин і крохмалю в бульбах картоплі залежно 

від системи удобрення, т/га (середнє за 2012–2014 рр.) 

№ 
з/п 

Система удобрення 
Сухі 

речовини, 
т/га 

+/- до 
кон-

тролю, % 

Крохмаль, 
т/га 

+/- до 
кон-

тролю, 
% 

1. Біологічний контроль  4,2 100 2,9 100 
2. Органічна (гній 50 т/га) 5,8 138 3,9 134 

3. 

Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних 
добрив) 6,4 152 4,4 152 

4. 

Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних 
добрив) 6,8 162 4,6 159 

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 4,7 112 3,1 107 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 6,1 145 4,1 141 
 

До важливих якісних показників бульб картоплі, які мають важливе 

значення для оцінки її харчової та кормової цінності, є уміст вітаміну С. 

Добова потреба аскорбінової кислоти для людини становить 63–105 мг. 

Добову норму вітаміну С людині забезпечує 300 г відвареної картоплі.  

Аскорбінова кислота має важливе значення для регуляції окисно-

відновних процесів, бере участь в усіх видах обміну речовин, а також синтезі 

стероїдних гормонів. Вона забезпечує нормальну проникність стінок 

капілярних судин, підвищує їх міцність і еластичність, синтез гормонів 

щитоподібної залози, сприяє зміцненню кісткової тканини і зубів, покращує 

засвоєння заліза і кальцію, виводить з організму ртуть і свинець. За її 

дефіциту відчутна підвищена втома, сонливість, дратівливість, депресія, 

збільшується ризик застуд, зростає рівень холестерину в крові та ін. Вітамін 

С захищає організм від наслідків стресу та зменшує вплив алергенів [87]. 
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Нами встановлено, що уміст вітаміну С в бульбах картоплі залежно від 

системи удобрення коливався у середньому від 17,4 мг/кг до 21,7 мг/кг (табл. 

5.11) і був у межах похибки досліду – НІР05 = 0,65–0,84 (дод. Д.16). 

Найбільший уміст вітаміну С – 21,2 мг/кг був у варіанті 3 та 21,3 мг/кг у 

варіанті 4 за органо-мінеральних систем удобрення, що на 16 % та 17 % 

відповідно більше порівняно до біологічного контролю. За органічної (50 т/га 

гною) системи удобрення у варіанті 2 вміст вітаміну С збільшувався на 15 % 

порівняно до біологічного контролю. Найменший уміст вітаміну С був за 

мінеральної системи удобрення (N50Р40К70 ) у варіанті 6–19,5 мг/кг, що лише 

на 7 % більше за показники біологічного контролю. У варіанті 5 органічна 

система (сидерати – 20 т/га) уміст вітаміну С збільшився на 9 % порівняно до 

біологічного контролю. 

Таблиця 5.11 

Уміст вітаміну С в бульбах картоплі залежно  

від системи удобрення, мг/кг 

№ 
з/п 

Система удобрення 
Рік досліджень 

середнє за 
2012–2014 рр.  2012  2013 2014  

1. Біологічний контроль  17,4 18,3 18,9 18,2 

2. Органічна (гній 50 т/га) 20,7 21,4 21,0 21,0 

3. 
Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 50 % 
мінеральних добрив) 

20,8 21,6 21,3 21,2 

4. 
Органо-мінеральна 
(75 % органічних + 25 % 
мінеральних добрив) 

20,9 21,7 21,4 21,3 

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

19,8 20,1 19,9 19,9 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 19,3 19,7 19,5 19,5 

 НІР05, мг/кг 0,74 0,65 0,84  
 

Продукти харчування людини містять багато біологічно активних 

речовин, а також різні хімічні забруднювачі: пестициди, токсини, нітрати, 

нітрити та ін. 
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Проблема нітратів і нітритів набула особливого значення в останні три 

десятиріччя, коли значно збільшилось внесення азотовмісних добрив, що 

супроводжується інтенсивним забрудненням природних вод і 

сільськогосподарської продукції. Природним вважають, коли 80–85 % 

нітратів надходить до організму людини із сільськогосподарськими 

продуктами рослинного походження. За вегетаційний період 30–60 % азоту 

добрив рослини використовують на формування врожаю, 15–30 % – 

закріплюється в ґрунті у вигляді органічних сполук і необмінного амонію, 

10–25 % втрачається переважно у вигляді газоподібних продуктів.  

Надлишок нітратів у рослинах, як засвідчують літературні дані, 

можливий тоді, коли поглинання нітратного азоту рослинами перевищує 

його кількість, необхідну для формування оптимального врожаю сухих 

речовин. За А. Darwinkel [236], нагромадження нітратів у рослинах можна 

виразити як різницю між кількістю загального і органічного азоту. Тобто, 

уміст нітратного азоту в сухих речовинах визначають за різницею між 

поглинанням і асиміляцією нітратів на одиницю маси сухих речовин і тому 

залежить від усіх чинників, які впливають на ці процеси: природні, що 

характерні для даної зони і антропогенні, скеровані на отримання 

максимального врожаю. 

За нормами ФАО уміст нітратів у питній воді не повинен перевищувати 

50 мг/л, у продуктах харчування – 205 мг/кг сирої речовини, ГДК для 

нітрозоамінів 205 мг/кг. Для дитячого харчування обмеження жорсткіші: в 

Угорщині 100 мг/кг, Німеччині – 250, Франції і Бельгії – 50, у Швейцарії – 

400 мг/кг (наявність нітритів не допустима) [159]. У нашій країні з 

продуктами рослинництва дозволено споживання за добу до 300 мг для 

дорослих і 100 мг для дітей.  

Отримані нами показники умісту нітратів різняться на порядок в 

залежності від варіанту дослідження але знаходяться у межах похибки 

досліду – НІР05 = 0,92–1,34 (дод. Д.17). На біологічному контролі кількість 

нітратів у бульбах картоплі складала 64,2 мг/кг. Внесення у варіанті 2 гною 
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50 т/га (органічна система) підвищувало цей показник лише до 72,9 мг/кг 

(табл. 5.12). Застосування тільки мінеральних добрив, де серед них азотні 

складали N50, встановлено збільшення умісту нітратів у бульбах картоплі до 

81,4 мг/кг, що більше на 27 % порівняно до біологічного контролю. Поєднане 

використання органічних добрив з помірними нормами мінеральних добрив 

збільшувало уміст нітратів в бульбах за органо-мінеральної системи (75 % 

органічних + 25 % мінеральних добрив) до 78,2 мг/кг, за органо-мінеральної 

системи (50 % органічних + 50 % мінеральних добрив) – до 78,5 мг/кг сирої 

маси. Найменша кількість нітратів серед варіантів удобрення в досліді, що 

вивчалися, була за органічної системи (сидерати – 20 т/га) – 71,2 мг/кг. 

Таблиця 5.12 

Вміст нітратів у бульбах картоплі залежно від системи  

удобрення, мг/кг сирої маси 

№ 
з/п 

Система удобрення 
Рік досліджень 

середнє за  
2012–2014 рр. 2012  2013  2014  

1. Біологічний контроль  64,2 65,1 63,2 64,2 

2. Органічна (гній 50 т/га) 71,4 72,5 74,9 72,9 

3. 
Органо-мінеральна  
(50 % органічних + 50 % 
мінеральних добрив) 

77,6 78,8 79,0 78,5 

4. 
Органо-мінеральна 
(75 % органічних + 25 % 
мінеральних добрив) 

77,4 77,9 79,3 78,2 

5. Органічна (сидерати – 20 т/га) 70,3 70,8 72,5 71,2 

6. Мінеральна (N50Р40К70) 82,4 82,7 79,2 81,4 

      НІР05, мг/кг 1,34 0,92 1,06  
 

Отже, на основі трирічного дослідження встановлено, що вирощування 

картоплі сорту Беллароза в усіх варіантах систем удобрення на рівні високих 

врожаїв уміст нітратів, який би перевищував ГДК (250 мг нітратного азоту на 

1 кг сирої маси) у бульбах картоплі не виявлений. 
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5.4. Кореляційно-регресивна залежність продуктивності картоплі  

від елементів технології вирощування та якості бульб картоплі  

від врожайності 

 
Дослідження, що виконано в короткоротаційній сівозміні залежно від 

системи удобрення, уможливили встановити вплив певних факторів за 

часткою участі у формуванні врожайності картоплі. 

За врожайністю, утворенням гумусу, господарсько-цінними 

властивостями і якісними показниками бульб нами встановлено кореляційні 

зв’язки (дод. Н).  

Кореляційна залежність – це залежність між ознаками, за якої кожному 

значенню однієї з них відповідає не визначена кількість значень іншої. 

Оцінку залежності продуктивності картоплі й певних елементів 

технології її вирощування та якості бульб від врожайності виконано за 

парним кореляційно-регресійним аналізом.  

Лінії регресії та їх довірчій інтервал на 5 %-му рівні значущості 

наведено на рис. 5.4–5.8.   
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Scatterplot: Висота   vs. Урожайність (Casewise MD deletion)
Урожайність = -8.949 + .79911 * Висота

Correlation: r = .84166

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Висота

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

У
р

ож
а

йн
іс

ть

95% confidence

 
Рис. 5.4. Кореляційна залежність врожайності від висоти рослин 

картоплі (середнє за 2012–2014 рр.) 
 

Від висоти рослин картоплі та кількості стебел в кущі залежить 

кількість утворених листків, а отже, і площа активної листкової поверхні та 

майбутній урожай. 

Між врожайністю бульб і середньою висотою рослин картоплі на 5 % - 

му рівні значущості встановлено тісну позитивну кореляційну залежність (r 

= 0,84). За рівнянням регресії y = - 8,95 + 0,80 * висоту можна передбачити 

фактичну врожайність картоплі. 
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Scatterplot: Кількісьб стебел vs. Урожайність
Урожайність = -9.299 + 7.2058 * Кількісьб стебел

Correlation: r = .73508
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Рис. 5.5. Кореляційна залежність врожайності бульб картоплі від 
кількості стебел у кущі (середнє за 2012–2014 рр.) 

 

На основі отриманих результатів кореляційного аналізу (рис. 5.5) 

можна зробити висновок, що аналогічну залежність встановлено і між 

врожайністю бульб і кількістю стебел ‒ із збільшенням кількості стебел у 

кущі утворюється більше бульб ‒ r = 0,73.  

За рівнянням регресії y = - 9,30 + 7,21 * кількість стебел можна 

спрогнозувати фактичну на певну дату врожайність картоплі. 
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Scatterplot: Площа Листків vs. Урожайність (Casewise MD deletion)
Урожайність = -5.847 + 1.0969 * Площа Листків

Correlation: r = .89297
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Рис. 5.6. Кореляційна залежність врожайності від площі листкової 

поверхні агроценозу картоплі (середнє за 2012–2014 рр.) 
 

На основі отриманих нами за 2012–2014 рр. результатів кореляційного 

аналізу (рис. 5.6) можна зробити висновок, що між врожайністю та площею 

листкової поверхні дуже щільна позитивна кореляційна залежність (r = 0,89).  

Приріст врожайності картоплі прямо залежить від інтенсивності та 

якості роботи асиміляційної поверхні. За рівнянням регресії  

y = - 5,85 + 1,1 * площу листя можна спрогнозувати можливу на певну дату 

врожайність картоплі. 
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Scatterplot: Урожайність vs. Сухі Речовини
Сухі Речовини = 22.161 - .0540  * Урожайність

Correlation: r = -.3287

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Урожайність

19.0

19.2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

20.4

20.6

20.8

21.0

21.2

21.4

21.6

21.8

С
ух

і Р
еч

ов
ин

и

95% confidence

 
Рис. 5.7. Кореляційна залежність умісту сухих речовин від врожайності 

картоплі (середнє за 2012–2014 рр.) 
 

Між врожайністю та умістом сухих речовин в бульбах картоплі 

встановлено слабку від’ємну кореляційну залежність (r = -0,32), яка свідчить, 

що із збільшенням урожайності уміст сухих речовин у бульбах зменшується 

(рис. 5.7).  

За рівнянням регресії y = 22,2 - 0,05 * урожайність бульб можна 

спрогнозувати фактичний на певну дату уміст сухих речовин в бульбах 

картоплі. 
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Scatterplot: Крохмаль vs. Урожайність
Урожайність = 62.509 - 2.502  * Крохмаль

Correlation: r = -.3573
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 Рис. 5.8. Кореляційна залежність умісту крохмалю від врожайності 
картоплі (середнє за 2012–2014 рр.) 

 
Аналогічну залежність встановлено між рівнем врожайності бульб і 

умістом в них крохмалю ‒ із збільшенням врожайності бульб уміст його 

зменшується ‒ r = –0, 35.  

За рівнянням регресії y = 62,5–2,5 * крохмальність бульб можна 

спрогнозувати можливий на певну дату уміст крохмалю в бульбах картоплі 

(рис. 5.8).  

Аналізуючи результати нашого дослідження встановлено, що валовий 

збір крохмалю є функцією врожайності, а не крохмальності бульб.  

На основі кореляційного аналізу нами встановлено важливість впливу 

кожного фактора на формування кінцевої продукції картоплі та її якості від 

показників врожайності, що й уможливило зробити оцінку використання 

альтернативної системи удобрення. Враховуючи вплив кожного з факторів 

можливо спрогнозувати продуктивність агроценозу картоплі. 
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5.5. Синергізм органічної та мінеральної систем живлення 

в агроценозі картоплі 

 

Для заданих систем живлення Х – органічної та Y – мінеральної 

функція врожаю Q (ax; by) має наступні експериментальні значення (табл. 

5.13). 

Таблиця 5.13 
№ 
з/п 

Система живлення Q, т/га Δ Q = Q – Q0 

0. Біологічний контроль 20,1 0 
1. Гній 50 т/га( а=1; в=0) 28,6 8,5 
2. Гній + мінеральні добрива (а=0,5; в=0,5) 31,1 11,0 
3. Гній + мінеральні добрива (а=0,75; в=0,25) 33,2 13,1 
4. Сидерати 20 т/га (а=0; в=0) 22,6 2,5 
5. Мінеральні добрива (а=0; в=1) 29,2 9,1 

 
Функцію врожаю будемо шукати у вигляді: 
 

                                   (5.1) 

де Q0 – складова врожаю на біологічному контролі. У нашому випадку Q0 = 

20,1 т/га і не залежить від системи живлення. 

У такому ж вигляді доцільно будувати функції екологічних показників 

                                   (5.2) 

та собівартості одиниці продукції 

                         (5.3) 

Попередній аналіз показав, що взаємодія органічної (ax) та мінеральної (by) 

систем живлення мають нелінійний характер, і рівняння лінійної взаємодії не 

виконується у відносних координатах:  

аx + by ≠ Δ Q 

Це змушує використовувати більш складні нелінійні моделі. 

Будуємо функцію Δ Q (ax; by) у вигляді: 

                      (5.4) 

Q (ax; by) = Q0 +  Δ Q (ax; by) 

Е (ax; by) = Е0 + Δ Е (ax; by) 

С (ax; by) = С0 + Δ С (ax; by) 

Δ Q = ax +  by + α (ax; by) + β (ax; by) 2 
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Значення х (доля приросту врожаю від органічної системи живлення) 

та y (доля приросту врожаю від мінеральної системи живлення) в нашому 

досліді (табл. 5.13) знайдемо із асимптотичних значень Δ Q (ax; by). 

Так, для а = 1; b= 0 (система 1 – 50 т/га гною) маємо х = 8,5. 

Для а = 0; b = 1 (система 5 – мінеральна N50P40K70) маємо y = 9,1. 

Використовуючи асимтотипи систем живлення 2 і 3 (табл. 5.13) 

визначаємо коефіцієнти взаємодії α та β при нелінійних членах моделі:  

α = 0,8859; β = – 0,0399 

Це дозволило побудувати нелінійну модель та в явному вигляді 

отримати значення функції приросту врожаю Δ Q (ax; by): 

                      (5.5) 

             R2 
1/1 = 0,992 

де а – доля органічної системи живлення (для 50 т/га гною а = 1); 

b – доля мінеральної системи живлення ( для Ω = 50 N +40P + 70 K, b=1). 

Для будь-яких значень а є [0; 1] та b є [0; 1] значення функції приросту 

врожаю Δ Q (ax; by) наведено в табл. 5.14. 

Таблиця 5.14 

Значення Δ Q (ax; by) для моделі (5) 

а 

b 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

0 0 0,85 1,7 2,55 3,4 4,25 5,1 5,95 6,8 7,65 8,5 

0,1 0,91 2,42 3,88 5,3 6,66 7,99 9,26 10,49 11,66 12,79 13,87 

0,2 1,82 3,94 5,79 7,62 9,17 10,53 11,7 12,68 13,47 14,07 14,47 

0,3 2,73 5,42 7,68 9,51 10,91 11,82 12,43 12,54 12,22 11,47 10,38 

0,4 3,64 6,85 9,29 10,97 11,89 12,04 11,43 10,06 7,92 5,02 1,35 

0,5 4,55 8,23 10,71 12,01 12,1 11,01 8,72 5,24 0,56 -5,31 -12,37 

0,6 5,46 9,56 11,94 12,61 11,55 8,78 4,29 1,92 -0,99 -19,5  

0,7 6,37 10,84 12,98 10,23 5,35 -1,86 -11,42     

0,8 7,28 12,08 13,83 12,52 0,74 -9,73      

0,9 8,19 13,27 14,49 11,84 5,32 -0,51      

1,0 9,1 14,41 14,95 10,72 1,71 -12,07      

Δ Q = 8,5 a +  9,1 b + 68,52 a b – 238,72 a2 b2 
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З аналізу результатів, наведених у табл. 5.14 випливає, що наступні 

поєднання (табл. 5.15) органічної і мінеральної систем живлення є 

критичними. 

Таблиця 5.15. 

а* 1 0,8 0,7 0,5 0,4 

b* 0,4 0,5 0,6 0,8 1 

 

Поєднання систем живлення (а* b*) призводить до стрімкого зменшення 

Δ Q, а за їх незначному перевищенні значення Δ Q< Q, тобто дає негативний 

результат. 

З іншого боку оптимальна система 3 (а = 0,75; b = 0,25), коли Δ Q = 13,1 

виявилась дуже близькою до абсолютного максимуму.  

Як випливає з табл. 5.14, значення Δ Qmax = 14,95 для а = 0,2 (10т/га 

гною) та b = 1 (Ω = 50 N +40P + 70 K). 

Взагалі значення ΔQ незначно перевищує 13,1 для восьми поєднань 

органічної та мінеральної систем живлення із 121 табл. 5.14, що підтверджує 

високе наближення системи живлення № 3 (а = 0,75; b = 0,25) до 

оптимальної. 

 

Рис. 5.9. Синергізм органічної та мінеральної систем живлення 
агроценозу картоплі сорту Беллароза 
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Дослідження Δ Q (ax; by) на екстремум. 

Взявши похідну по параметру а рівняння (5.5), дослідимо отримане 

нове рівняння на екстремум: 

 (5.6) 

Звідти отримуємо рівняння кривої екстремумів: 

d (Δ Q)/ d Q = 8,5+9,1 b+68,52 b – 2*238,72 а b2 = 0 

                                                   (5.7) 

У табл. 5.16 наведено розраховані за рівнянням (5.7) координати точок 

екстремумів та ΔQ (а**; b**). 

Таблиця 5.16 

b** 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

а** 3,41 1,26 0,74 0,52 0,4 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 

ΔQ(а**; b**) 25,5 14,64 12,46 12,0 12,12 12,53 13,09 13,75 14,46 15,22 16,01

До речі, для b** = 0,25; із формули (5.7) знаходимо а** = 0,93 і  

Δ Q (а = 0,93; b = 0,25) = 13,19 т/га, що лише на 0,09 т/га перевищує 

значення Δ Q3 = 13,1 т/га, отриманого у досліді за системи живлення №3. 

Еквівалент системи живлення №4 (сидерати).  

Для даної системи Δ Q4= 2,5 т/га із моделі (5) для Δ Q = 2,5 знаходимо  

а екв.= 0,294; b = 0 та а = 0; b екв.= 0,275.  

Це означає, що система живлення №4 (сидерати) за функцією приросту 

врожаю (Δ Q =2,5 т/га) з використанням моделі (5) дозволяє розв’язати 

обернену задачу – знайти еквівалент сидератів органічній (без мінеральної) 

та мінеральній (без органічної ) системи живлення, а також їх комбінацій: 

Так, а екв.= 0,294 відповідає масі гною = 50*0,294 = 14,7 т/га. 

Для b екв = 0,275 

Ω 80,275 = 13,75 N +11 P + 19,25 K. 
 

Висновки до розділу 5 
 

1. Залежно від варіантів удобрення густота стояння рослин картоплі 

суттєво не змінюється і перебуває в межах найменшої істотної різниці –    

d (Δ Q)/ d Q = 8,5+9,1 b+68,52 b – 2*238,72 а b2 = 0 

а** =  8,5+77,62b/ 477,44 b2 
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НІР05 = 3,17–4,38. У зв’язку з несприятливими погодними умовами 2013 року 

густота стояння рослин була дещо нижчою – у середньому 56,5 тис. шт./га, 

тоді як 2012-го року – 58,4 тис. шт./га та 2014 року – 58,9 тис. шт./га. 

2. Найбільший вплив на висоту рослин має внесення гною та 

мінеральних добрив у різних їх поєднаннях. Так, у варіанті 4 за органо-

мінеральної системи удобрення (внесення 75 % гною і 25 % мінеральних 

добрив) висота рослин культури збільшується у середньому на 36 %.  

3. Найбільша кількість стебел в агроценозі картоплі була за органо-

мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних   

добрив) – 333 тис. шт./га, що на 95 тис. шт./га стебел більше порівняно до 

біологічного контролю (+ 40 %). 

4. Найбільша площа листкової поверхні формується за органо-

мінеральної системи удобрення (сумісне внесення 75 % органічних + 25 % 

мінеральних добрив) і сягає у середньому у фазу цвітіння рослин 3,56 тис. 

м2/га, тоді як за органічної системи (сидерати – 20 т/га) – 2,56 тис. м2/га. 

5. Сумісне внесення органічних та мінеральних добрив сприяє 

збільшенню продуктивності рослин і формуванню врожаю картоплі. 

Найбільша надземна маса рослин картоплі формується за органічної системи 

удобрення (гній 50т/га), за мінеральної системи (N50Р40К70) та за органо-

мінеральної системи (75 % гній + 25 % мінеральні добрива). На початку 

природного відмирання бадилля формується 81,7–90,0 % врожаю, що складає 

189–316,8 ц/га. Такі показники майже повністю відповідають потенційній 

продуктивності картоплі сорту Беллароза.  

6. Внесення гною призводить до збільшення чисельності бур’янів в 

агроценозі картоплі. Здійснення агрозаходів контролювання чисельності 

бур’янів уможливлює зменшити їх кількість до 47–72 шт./м2, що не 

перевищує порогу шкодочинності.  

7. Загалом у досліді ступінь заселення кущів колорадським жуком 

агроценозу картоплі був незначний. Чисельність яйцекладок колорадського 

жука за 2012–2013 рр. загалом у досліді складала у середньому 26–29 шт. на 
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10 рослинах і не залежала від виду, норми і способу внесення добрив. 

Заселення кущів жуками складало відповідно 2,6–3 штук на кущ. 

Метеорологічні умови 2014 року сприяли зростанню чисельності популяції 

колорадського жука на 15–20 % порівняно з попередніми роками 

дослідження. 

8. Ураження рослин картоплі фітофторозом не залежить від видів і 

норм внесення як органічних, так і мінеральних добрив. Ступінь ураження 

рослин цим патогеном у фазу бутонізації становить у середньому 3,5–4,2 %, 

тоді як на початку природного відмирання бадилля він був у межах 65,1– 

69,9 %. 

9. На основі аналізу залежності урожайності картоплі від системи 

удобрення на ясно-сірому лісовому ґрунті за 2012–2014 роки, нами 

встановлено, що найвищого рівня врожайність картоплі сягає за органо-

мінеральної системи удобрення (внесення 75 % органічних і 25 % 

мінеральних добрив) – від 28,5 до 36,4 т/га.  

10. Сорт Беллароза має високу товарність бульб – у середньому за три 

роки вона найменша на біологічному контролі – 84,2 %, а найбільша за 

органо-мінеральної системи удобрення (75 % органічних + 25 % мінеральних 

добрив) – 90,6 %.  

11. Встановлено, що із збільшенням кількості внесених добрив 

зменшується уміст сухих речовин у бульбах картоплі. Аналогічну залежність 

виявлено і за умістом крохмалю у бульбах. Найбільша його величина була за 

вирощування картоплі без добрив – 14,3 %, а за внесення добрив (гній  

50 т/га) за органічної системи удобрення кількість крохмалю зменшується до 

13,8 %. Не зважаючи на це, загальний вихід сухих речовин і крохмалю 

унаслідок удобрення за рахунок збільшення врожайності картоплі був 

завжди значно вищий. Уміст сухих речовин і крохмалю в бульбах картоплі за 

органо-мінеральної системи удобрення (внесення 75 % органічних і 25 % 

мінеральних добрив) більший на 2,6 і 1,7 т/га відповідно порівняно до 

біологічного контролю. 
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12. Уміст вітаміну С в бульбах картоплі залежно від системи удобрення 

становить у середньому від 17,4 мг/кг до 21,7 мг/кг і був у межах похибки 

досліду – НІР05 = 0,65–0,84. Найбільший уміст вітаміну С – 21,2 мг/кг був у 

варіанті 3 та 21,3 мг/кг у варіанті 4 за органо-мінеральних систем удобрення, 

що на 16 % та 17 % відповідно більше порівняно до біологічного контролю. 

13. Вирощування картоплі сорту Беллароза за внесення 50 т/га гною, 

застосування органо-мінеральних та органічної систем із сидератом, а також 

мінеральної з оптимальною кількістю азоту (N50) не призводить до 

перевищення умісту нітратів у бульбах. За внесення 50 т/га гною кількість 

нітратів у бульбах картоплі складала 72,9 мг/кг, за мінеральної системи – 

81,4 мг/кг, за органо-мінеральних систем – 78,2–78,5 мг/кг, за органічної 

системи (сидерати – 20 т/га) – 71,2 мг/кг.  

14. На основі кореляційного аналізу нами встановлено, що між 

врожайністю та висотою рослин, кількістю стебел, площею листкової 

поверхні виявлено найвищу позитивну кореляційну залежність – r = 0,84,       

r = 0,73 та r = 0,89 відповідно.  

15. Між врожайністю та умістом сухих речовин та крохмалю в бульбах 

картоплі встановлено слабку від’ємну кореляційну залежність (r = –0,32 та r 

= –0,35), яка свідчить, що із збільшенням урожайності уміст сухих речовин та 

крохмалю у бульбах зменшується. 

16. Розрахунок математичної нелінійної моделі поєднання мінеральної 

і органічної систем удобрення встановлено, що оптимальною для картоплі 

сорту Беллароза є органо-мінеральна система удобрення за співвідношення 

75 % : 25 %, за якої функція врожайності 13,1 т/га є дуже близькою до 

абсолютного максимуму. 

Результати дослідження, представлені у розділі 5, опубліковано у 

наукових працях автора: [124, 125, 127, 131-133, 171]. 

В розділі 5 використано матеріали з відповідними посиланнями на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [4, 27, 30, 86, 87, 135, 146, 152, 159, 

229, 236]. 
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РОЗДІЛ 6. БІОЕНЕРГЕТИЧНА І ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕЛЕМЕНТІВ 

БІОЛОГІЗАЦІЇ КАРТОПЛІ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ 

 

6.1. Біоенергетична ефективність вирощування картоплі за різних 

систем удобрення 

 
Раціональне використання непоновлюваної та максимальне 

використання поновлюваної енергії – ефективний і пріоритетний напрям 

збільшення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, 

і, як наслідок, оптимізації екологічного балансу агроекосистеми, однією з 

базових складових якого є енергетичний блок. 

Основне завдання енергетичної оцінки – це пошук і планування 

методів сільськогосподарського виробництва, які забезпечують раціональне 

застосування непоновлюваної (викопної) і поновлюваної (природної) енергії, 

охорону навколишнього природного середовища. Оцінюється ефективність 

використання не тільки добрив, пестицидів, поливної води, але й природних 

ресурсів – ґрунту, клімату, тобто основних факторів продуктивності 

агроценозу. Як свідчать результати досліджень, позитивний вплив 

інтенсивних ресурсо- і енергоощадних технологій повністю залежить від 

своєчасного і точного виконання усіх елементів технологічних процесів. 

Інтенсифікацію землеробства і охорону навколишнього природного 

середовища розглядають як єдиний процес. Особливість розвитку 

землеробства на сучасному етапі свідчить про те, що збільшення врожайності 

у 2–3 рази супроводжується збільшенням витрат енергії на одиницю 

продукції в 10–50 разів. Це дає підстави розглядати виробництво продуктів 

харчування як енергетичну проблему. 

Енергетичний аналіз в землеробстві являє собою оцінку витрат 

непоновлюваної енергії на виробництво продукції порівняно з кількістю 

отриманої енергії, вираженої у порівняльних одиницях. Частка від ділення 

отриманої з врожаєм енергії на сумарну витрачену являє собою коефіцієнт 
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енергетичної ефективності (Кее), який дає уявлення про енергетичні 

корективи сільськогосподарського виробництва або окремих його ланок [4]. 

Сучасні сорти і гібриди польових культур забезпечують високу 

продуктивність тільки на фоні високих норм добрив. Низька їх 

конкурентоспроможність з бур’янами, недостатня стійкість до шкідників і 

хвороб, стресових впливів навколишнього природного середовища потребує 

збільшення енергетичних витрат на меліорацію середовища (добрива, 

осушення, зрошення та ін.). 

Загалом інтенсивні сорти розраховані на значне збільшення витрат 

непоновлюваної енергії, ніж сорти екстенсивного типу. 

Динамічне зростання енергетичної ціни продуктів харчування з 

урахуванням невикористання значної частини енергоресурсів, екологічних 

обмежень ставлять раціональне використання енергії в ряд найбільш 

важливих завдань сучасного землеробства.  

При цьому не слід розуміти цю проблему вузько, тільки з позиції 

економіки у сфері технічних витрат. 

В агропромисловому комплексі, де головним виробничим ресурсом є 

ґрунт, удосконалення структури енерговитрат можна досягнути не тільки 

регулюванням використання матеріально-технічних ресурсів, але й унаслідок 

раціональнішого використання потенціалу культурних рослин, кліматичних, 

мікрокліматичних, ґрунтових умов [207, 208]. 

Кожна технологія потребує різних витрат енергії. Для того, щоб 

оцінити доцільність застосування на практиці технологічного процесу чи 

його окремих агрозаходів з енергетичної точки зору, необхідно здійснити 

кількісну оцінку їх біоенергетичної ефективності. 

З енергетичної точки зору технологію вважають ефективною, якщо при 

плановому рівні урожайності сільськогосподарської культури забезпечується 

умова Qy > Qа ; Кее > 1. Припустимо також вважати технологію ефективною, 

якщо Кее1 < 1, а Кее2 > 1 (відповідно з урахуванням енергії, що міститься в 

урожаї основної та господарськоцінної (основної та побічної продукції). 
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Серед агротехнічних заходів добрива займають чільне місце у 

структурі витрат. Так, наприклад, за вирощування картоплі витрати на 

паливо для тракторів становлять 18,5 %, у той час коли на добрива – 55,6 %, 

тобто складають половину усіх витрат [4].  

Біоенергетична оцінка поряд із показника ми економічної ефективності 

дозволяє порівнювати та оцінювати різні агрозаходи та визначати їх 

ресурсозберігаючу ефективність. Ця система оцінки є дуже зручною як у 

міжнародному відношенні, так і в часовому аспекті, вона не залежить від 

цінових показників, курсів валют, інфляції та ін. 

Важливими кількісними показниками у наданні енергетичної оцінки 

виробничого процесу в сільському господарстві є кількість витрат енергії на 

отримання певного врожаю, та її вихід [137]. 

Аналіз отриманих нами результатів дослідження (табл. 6.1) показав, що 

кількість витраченої енергії порівняно з її виходом була не високою і суттєво 

залежала від системи удобрення.  

Систематичне застосування як органічних, так і мінеральних добрив 

сприяло підвищенню врожаю, але в той же час і зростали енергетичні 

витрати на його отримання. Так за органічної системи (гній 50 т/га) вони 

зросли на 49 % і складали 59,9 ГДж, за органо-мінеральної системи (50 % 

органічних добрив + 50 % мінеральних добрив) зросли на 48,5 % і складали 

59,7 ГДж, за органо-мінеральної системи (75 % органічних добрив + 25 % 

мінеральних добрив) зросли на 47,8 % і складали 59,4 ГДж. За мінеральної 

системи витрати склали 58,1 ГДж і збільшились на 44,5 % по відношенню до 

біологічного контролю. На фоні сидерату за органічної системи показники 

витраченої енергії перевищували біологічний контроль лише на 10,4 % і 

складали 44,4 ГДж. 

Вихід енергії з урожаєм найбільшого рівня сягає у варіанті 4 за органо-

мінеральної системи (75 % органічних добрив + 25 % мінеральних добрив) і 

складає 121,5 ГДж та у варіанті 3 за органо-мінеральної системи (50 % 
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органічних добрив + 50 % мінеральних добрив) – 113,8 ГДж, що більше 

відповідно на 65,1 % та 54,6 % порівняно до біологічного контролю.  

Таблиця 6.1 

Біоенергетична ефективність вирощування картоплі  

за різних систем удобрення (середнє за 2012–2014 рр.) 

№
з/
п 
 

Система удобрення 

Усього 
витрачено 

енергії  

Вихід енергії з 
урожаєм 

 

Коефіцієнт 
енергетичної 
ефективності

ГДж % ГДж % 
1. Біологічний контроль 40,2 - 73,6 - 1,83 

2. Органічна  
(гній 50 т/га) 

59,9 149,0 104,7 142,3 1,75 

3. Органо-мінеральна  
(50 % органічних +  
50 % мінеральних 
добрив) 

59,7 148,5 113,8 154,6 1,91 

4. Органо-мінеральна  
 (75 % органічних +  
25 % мінеральних 
добрив) 

59,4 147,8 121,5 165,1 2,05 

5. Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

44,4 110,4 82,7 112,4 1,86 

6. Мінеральна 
(N50P40K70) 

58,1 144,5 106,9 145,2 1,84 

 

Основним критерієм для оцінки енерговитрат є коефіцієнт 

енергетичної ефективності (Кее), який визначають відношенням отриманої 

маси енергії до витраченої, і показує у скільки разів вихід енергії переважає 

витрати. Найвищу енергетичну ефективність встановлено за органо-

мінеральної системи удобрення (75% органічних добрив + 25% мінеральних 

добрив) – Кее = 2,05. На біологічному контролі коефіцієнт енергетичної 

ефективності становить 1,83, а за мінеральної системи удобрення – Кее = 1,84. 

Отримані результати дають змогу стверджувати, що картопля не є 

високочутливою культурою до мінеральних добрив. Мінімальним цей 

коефіцієнт був у варіанті органічної системи удобрення (гній 50 т/га) – 1,75, 

що підтверджує високу енергоємність гною. 
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6.2. Економічна ефективність вирощування картоплі за різних 

систем удобрення 

 

За сучасних економічних умов для аграрного товаровиробництва 

України головною проблемою є створення оптимальних регіональних систем 

землеробства, адаптованих до природного середовища і ринкових умов 

господарювання. На даному етапі розвитку економіки українське 

картоплярство є вкрай низькоефективною галуззю з недостатнім рівнем 

інтенсифікації й цілою низкою проблем організаційного характеру. До 

основних причин кризового стану картоплярства можна віднести: 

незадовільне матеріально-технічне забезпечення галузі технікою, добривами, 

засобами захисту; високу затратоємність виробництва; складності зі збутом 

вирощеної продукції; стрімкий спад селекційно-насінницької системи; 

відсутність повноцінного ринкового середовища; недосконалість 

нормативно-законодавчої бази та ін. [84, 154, 176]. 

Економічну ефективність характеризує система показників, які дають 

можливість оцінити ефективність технологій вирощування польових культур. 

Їх визначають розрахунковим методом, за технологічними картами, які 

відображають перелік робіт і витрат на вирощування культур. Економічна 

ефективність за умов ринкових відносин – це прибутковість виробництва і 

проявляється вона через співвідношення результатів і витрат. Економічна 

оцінка дає можливість визначити найраціональніші агрозаходи вирощування 

польових культур [81].  

Однією з важливих умов вибору і застосування в технології 

вирощування картоплі окремих агротехнічних заходів є отримання при 

цьому високої врожайності, максимального чистого прибутку і високого 

рівня рентабельності. Головне завдання, яке необхідно розв’язати – це 

отримання з одиниці площі найбільшої кількості продукції за найменших 

витратах на неї праці і грошових ресурсів.  
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Для аналізу комплексного впливу різних агротехнічних чинників 

вирощування картоплі на її врожайність нами виконано економічні 

розрахунки. Витрати на вирощування картоплі обліковані за технологічною 

картою, складеною на основі виконаних при цьому робіт. Усі розрахунки 

виконано відповідно до цін на матеріали та продукцію, які склались на кінець 

2014 року. Одночасно враховували ціни на товарну і нетоварну продукцію 

картоплі. Економічну ефективність застосування окремих елементів 

технології вирощування, а саме: різних норм, видів і способів внесення 

органічних і мінеральних добрив характеризували виходом додаткової 

продукції в натурі і у вартісному виразі, умовно-чистим прибутком з одного 

гектара і з розрахунку на 1 грн. додаткових витрат.  

Розрахунок основних економічних показників вирощування картоплі у 

сівозміні з використанням різних систем удобрення наведено у табл. 6.2.  

Таблиця 6.2 

Економічна ефективність вирощування картоплі в короткоротаційній 

сівозміні за різних систем удобрення (середнє за 2012–2014 рр.) 

№ 
з/п 

Система удобрення 

П
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь,

  
т/

га
 

В
ар

ті
ст

ь 
от

ри
м

ан
ої

 
пр

од
ук

ці
ї, 

  
ти

с.
 г

рн
./г

а 

В
ит

ра
ти

 н
а 

ви
ро

щ
ув

ан
ня

, т
ис

. 
г р

н.
/г

а 
С

об
ів

ар
ті

ст
ь,

 
 т

ис
.г

рн
./г

а 

У
м

ов
но

 ч
ис

ти
й 

пр
иб

ут
ок

, т
ис

. г
рн

./г
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ре
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ті

, %
 

1. Біологічний контроль 20,1 54,3 28,8 0,53 25,5 88,5 
2. Органічна (гній 50 т/га) 28,6 77,2 36,4 0,47 40,8 112,1 

3. 
Органо-мінеральна  
(50 % органічних  +  
50 % мінеральних добрив) 31,1 84,0 37,3 0,44 46,7 125,2 

4. 
Органо-мінеральна 
 (75 % органічних +  
25 % мінеральних добрив) 33,2 89,6 37,8 0,42 51,8 137,0 

5. 
Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 22,6 61,0 29,6 0,49 31,4 106,1 

6. Мінеральна (N50P40K70) 29,2 78,8 38,5 0,49 40,3 104,7 
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Залежно від системи удобрення із збільшенням продуктивності 

картоплі зростала вартість отриманої продукції та витрати на її отримання. 

Найбільші витрати на вирощування картоплі були за мінеральної системи 

удобрення – 38,5 тис. грн./га, органо-мінеральних систем: у 4 варіанті  

(37,8 тис. грн./га); у 3 варіанті (37,8 тис. грн./га) та органічної (гній 50 т/га) 

систем удобрення – 36,4 тис. грн./га. 

Незважаючи на більші витрати на вирощування, ці системи удобрення 

забезпечували найбільший прибуток: органо-мінеральна система (75 % гною 

+ 25 % мінеральних добрив) – 51,8 тис. грн./га, органо-мінеральна система 

(50 % гною + 50 % мінеральних добрив) – 46,7 тис. грн./га, органічна система 

удобрення (50 т/га гною) – 40,8 тис. грн./га, мінеральна система удобрення 

(N50P40K70) – 40,3 тис. грн./га. За органічної системи (сидерати – 20 т/га) 

отримано 31,4 тис. грн./га умовно чистого прибутку. 

Серед систем удобрення ґрунту, які ми вивчали у досліді найвищий 

економічний ефект за 2012–2014 рр. забезпечувала органо-мінеральна 

система (75 % гною + 25 % мінеральних добрив), за якої рентабельність 

зросла на 48,5 %, а собівартість зменшилася у середньому на 0,11 тис. грн. з 

гектара порівняно до біологічного контролю. За органо-мінеральної системи 

(50 % гною + 50 % мінеральних добрив) рівень рентабельності ставить  

125,2 %, що на 36,7 % більше порівняно до біологічного контролю. У 

варіанті 2 за органічної системи удобрення (50 т/га гною) рівень 

рентабельності збільшився на 23,6 %, собівартість продукції зменшилась на 

0,06 тис. грн. з гектара порівняно до біологічного контролю . За органічної 

системи (сидерати – 20 т/га) собівартість становила 0,49 тис. грн./га, а рівень 

рентабельності 106,1 %. У варіанті мінеральної системи удобрення 

(N50P40K70) рівень рентабельності збільшився на 16,2 %, собівартість 

продукції зменшилась на 0,04 тис. грн. з гектара порівняно до біологічного 

контролю . 
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Висновки до розділу 6 

 

1. За енергетичними показниками у технології вирощування картоплі 

перевагу має органо-мінеральна система удобрення (75 % гною + 25 % 

мінеральних добрив) – Кее = 2,05, що більше на 12 % порівняно до 

біологічного контролю та на 17 % порівняно до органічної системи 

удобрення (гній 50 т/га). Мінімальним коефіцієнт енергетичної ефективності 

був у варіанті органічної системи удобрення (гній 50 т/га) – 1,75, що 

підтверджує високу енергоємність гною.  

2. Найвищий економічний ефект у середньому за 2012–2014 рр. 

забезпечувала органо-мінеральна система (75 % гною + 25 % мінеральних 

добрив), яка є основою біологізації технології вирощування картоплі і за якої 

рентабельність збільшилася на 48,5 %, а собівартість зменшилася на  

0,11 тис. грн./га порівняно до біологічного контролю. 

У розділі 6 використано матеріали з відповідними посиланнями на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [4, 81, 84, 137, 154, 176, 207, 208]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове розв’язання 

наукової проблеми, яка полягає в обґрунтуванні елементів біологізації 

технології вирощування картоплі на ясно-сірому супіщаному ґрунті в 

короткоротаційній сівозміні Полісся України. 

1. Сумісне застосування гною з мінеральними добривами (гній 37,5 т/га 

+ N12,5Р10К17,5) спричинює зміни у структурі мікробіологічного ценозу ґрунту: 

зростає загальна чисельність мікроорганізмів у середньому на 31 %, 

амоніфікаторів – на 33 %, фосформобілізуючих бактерій – у 2,6 рази. 

Застосування лише мінеральних добрив та післядія сидерату сприяють 

підкисненню ґрунту та збільшенню кількості грибів у мікробному ценозі, що 

забезпечує інтенсифікацію мінералізаційних процесів і порушення рівноваги 

у бік зменшення вмісту і запасів гумусу. 

2. Найвищий коефіцієнт мінералізації ґрунту забезпечує внесення 

мінеральних добрив – 2,8 та застосування сидерату – 2,7. Найнижчий 

коефіцієнт мінералізації був за використання 50 т/га гною – 2,3, за органо-

мінеральних систем у 4 варіанті – 2,3 та у 3 варіанті – 2,4.  

3. Поєднання мінеральних добрив з органічними значно активізує 

перебіг мікробіологічних процесів ґрунту: за органо-мінеральної системи 

(гній 37,5 т/га + N12,5Р10К17,5) нітрифікаційна здатність зросла в 2,7 рази; 

розкладання лляного полотна збільшилося на 24–28 %; емісія вуглекислоти – 

на 74 % порівняно до біологічного контролю. 

4. Найсприятливіші умови для існування вермибіоти були у варіантах 

органічної (50 т/га гною) та органо-мінеральних систем удобрення, де їх 

чисельність зросла у 2 рази, маса збільшилася на 60–70 % порівняно до 

біологічного контролю, що є одним з показників біологізації технології 

вирощування картоплі.  

5. Встановлено, що усі біологічні процеси мають позитивні кореляційні 

зв’язки із загальною кількістю мікроорганізмів, бактерій, які використовують 
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мінеральні форми азоту, амоніфікаторів, фосформобілізаторів та 

актиноміцетів– r = 0,72–0,98. З оліготрофами і грибами у всіх біологічних 

процесах виявлено зворотній кореляційний зв'язок – r = –0,73–0,93.  

6. Внесення органічних речовин призводило до зменшення в ґрунті 

чисельності фітотоксичних мікроорганізмів та в 1,5–2 рази знижувало 

фітотоксичність ґрунту, що позитивно впливало на екологічний стан 

агроценозу картоплі. 

7. Найменші викиди нітроген (І) оксиду за роки дослідження 

встановлено у варіанті біологічного контролю – 47,6 кг N2O/га. За органо-

мінеральної системи удобрення (гній 37,5 т/га + N12,5Р10К17,5) до атмосфери 

надходило 84,1 кг N2O/га, що на 10,9 кг N2O/га менше, ніж за органічної 

системи (50 т/га гною).  

8. Внесення органічних речовин до ґрунту сприяло покращанню його 

водно-фізичних властивостей: за органо-мінеральної системи удобрення 

(гній 37,5 т/га + N12,5Р10К17,5) щільність ґрунту зменшилась у середньому за 

2012–2014 рр. до 1,16 г/см3  в шарі ґрунту 0–10 см і до 1,25 г/см3  у шарі 

ґрунту 10–20 см; вологоутримна здатність збільшилась на 9 % порівняно до 

біологічного контролю.  

9. Найсприятливіші умови для нагромадження макроелементів у ясно-

сірому супіщаному ґрунті були за органо-мінеральної системи удобрення 

(гній 37,5 т/га + N12,5Р10К17,5): N – 120 мг/кг, P2O5 – 129 мг/кг та K2O–85 мг/кг 

ґрунту, що забезпечило вміст гумусу 1,35 % (+ 0,12 % до біологічного 

контролю). 

10. Найінтенсивніший ріст рослин картоплі забезпечує органо-

мінеральна система (гній 37,5 т/га + N12,5Р10К17,5): висота рослин культури 

збільшується на 25 % у фазу бутонізації та на 55 % у фазу цвітіння; кількість 

стебел на 95 тис. шт./га більше порівняно до біологічного контролю; площа 

листкової поверхні збільшується на 25 % у фазу повних сходів та на 52 % у 

фазу цвітіння; надземна маса рослин картоплі збільшується на 43 % у фазу 

бутонізації та на 68 % у фазу цвітіння порівняно до біологічного контролю. 
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Врожайність бульб за цих умов зросла на 65,1 % порівняно до біологічного 

контролю. 

11. Вихід сухих речовин і крохмалю за органо-мінеральної системи 

удобрення (гній 37,5 т/га + N12,5Р10К17,5) більший відповідно на 2,6 і 1,7 т/га 

унаслідок зростання врожайності і товарності бульб картоплі, уміст вітаміну 

С збільшується на 17 % порівняно до біологічного контролю. 

12. Вирощування картоплі сорту Беллароза за внесення 50 т/га гною, 

застосування органо-мінеральних та органічної систем із сидератом, а також 

мінеральної з оптимальною кількістю азоту (N50) не призводить до 

перевищення умісту нітратів у бульбах, їх кількість залежно від системи 

удобрення становить 71,2–81,4 мг/кг. 

13. На основі розрахунку математичної нелінійної моделі поєднання 

мінеральної і органічної систем удобрення встановлено, що оптимальною для 

картоплі сорту Беллароза є органо-мінеральна система удобрення за 

співвідношення 75 % : 25 %, за якої  функція врожайності 13,1 т/га є дуже 

близькою до абсолютного максимуму. 

14. За енергетичними показниками у технології вирощування картоплі 

перевагу має органо-мінеральна система удобрення (гній 37,5 т/га + 

N12,5Р10К17,5) – коефіцієнт енергетичної ефективності становить 2,05, що 

більше на 12 % порівняно до біологічного контролю та на 17 % порівняно до 

органічної системи удобрення (гній 50 т/га).  

15. Найвищий економічний ефект у середньому за 2012–2014 рр. 

забезпечувала органо-мінеральна система (гній 37,5 т/га + N12,5Р10К17,5), яка є 

основою біологізації технології вирощування картоплі і за якої 

рентабельність збільшилася на 48,5 %, а собівартість зменшилася на 0,11 тис. 

грн./га порівняно до біологічного контролю. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Агровиробничим господарствам різних форм власності в 

агроекологічних умовах Правобережного Полісся України на ясно-сірих 

супіщаних ґрунтах з низьким умістом в ґрунті азоту, середнім фосфору та 

калію для покращання основних агрофізичних, агрохімічних, біологічних 

властивостей і позитивного балансу гумусу в ґрунті, збільшення 

продуктивності та поліпшення якості бульб картоплі, а також поліпшення і 

охорони навколишнього природного середовища та зменшення техногенного 

навантаження в агросфері доцільно: вирощувати картоплю у сівозміні з 

часткою не більше 20 % сівозмінної площі після конюшини на насіння, 

солому якої доцільно загортати в ґрунт як додаткове джерело елементів 

живлення на фоні органо-мінеральної системи удобрення (гній 37,5 т/га + 

N12,5Р10К17,5), яка забезпечує врожайність понад 33 т/га, що на 65 % більше 

порівняно до біологічного контролю. 
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Додаток Д 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Руйнування лляного полотна, %  2012 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         51,2             48,3             49,6   149,10 49,70  
2         72,6             71,7             73,6   217,90 72,63  
3         68,3             67,3             67,0   202,60 67,53  
4         71,4             71,0             70,6   213,00 71,00  
5         62,5             63,0             61,4   186,90 62,30  
6         54,8             55,4             53,3   163,50 54,50  

Суми P     380,80          376,70          375,50   1133,00 62,94  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 1291,84 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 2,57 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 1280,89 5 256,18 305,74 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 8,38 10 0,84     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 1,67 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Руйнування лляного полотна, %  2013 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         42,5             43,2             43,4   129,10 43,03  
2         51,7             50,9             51,4   154,00 51,33  
3         55,6             54,5             54,8   164,90 54,97  
4         48,7             47,8             50,5   147,00 49,00  
5         51,9             50,6             48,1   150,60 50,20  
6         59,1             57,6             58,2   174,90 58,30  

Суми P     309,50          304,60          306,40   920,50 51,14  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 425,18 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 2,05 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 411,38 5 82,28 70,01 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 11,75 10 1,18     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 1,97 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Руйнування лляного полотна, %  2014 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         51,2             49,6             50,2   151,00 50,33  
2         61,2             58,3             59,7   179,20 59,73  
3         55,1             57,5             56,9   169,50 56,50  
4         57,7             56,9             59,4   174,00 58,00  
5         56,0             53,2             54,5   163,70 54,57  
6         54,1             53,2             51,2   158,50 52,83  

Суми P     335,30          328,70          331,90   995,90 55,33  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 199,24 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 3,63 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 179,01 5 35,80 21,57 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 16,60 10 1,66     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 2,34 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.1 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Кількість дощових черв’яків, шт./м2  2012 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         42,0             44,0             46,0   132,00 44,00  
2       103,0             93,0             98,0   294,00 98,00  
3         83,0             85,0             84,0   252,00 84,00  
4       106,0            104,0            108,0   318,00 106,00  
5         46,0             42,0             41,0   129,00 43,00  
6         42,0             38,0             37,0   117,00 39,00  

Суми P     422,00          406,00          414,00   1242,00 69,00  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 14004,00 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 21,33 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 13908,00 5 2781,60 372,54 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 74,67 10 7,47     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 4,97 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Кількість дощових черв’яків, шт./м2  2013 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         36,0             38,0             34,0   108,00 36,00  
2         80,0             83,0             86,0   249,00 83,00  
3         62,0             60,0             64,0   186,00 62,00  
4         81,0             76,0             80,0   237,00 79,00  
5         36,0             37,0             41,0   114,00 38,00  
6         34,0             35,0             33,0   102,00 34,00  

Суми P     329,00          329,00          338,00   996,00 55,33  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 7562,00 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 9,00 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 7498,00 5 1499,60 272,65 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 55,00 10 5,50     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 4,27 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Кількість дощових черв’яків, шт./м2  2014 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         73,0             81,0             74,0   228,00 76,00  
2       124,0            122,0            129,0   375,00 125,00  
3         95,0             99,0             94,0   288,00 96,00  
4       109,0            113,0            111,0   333,00 111,00  
5         81,0             77,0             79,0   237,00 79,00  
6         62,0             64,0             60,0   186,00 62,00  

Суми P     544,00          556,00          547,00   1647,00 91,50  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 8470,50 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 13,00 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 8368,50 5 1673,70 188,06 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 89,00 10 8,90     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 5,43 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.2 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Маса дощових черв’яків, г/м2  2012 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         59,2             61,7             55,8   176,70 58,90  
2         92,6             98,2             96,0   286,80 95,60  
3         75,6             73,9             73,7   223,20 74,40  
4       120,8            122,0            121,1   363,90 121,30  
5         63,8             61,2             61,9   186,90 62,30  
6         45,7             46,4             46,8   138,90 46,30  

Суми P     457,70          463,40          455,30   1376,40 76,47  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 11439,74 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 5,77 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 11399,08 5 2279,82 653,43 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 34,89 10 3,49     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 3,40 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Маса дощових черв’яків, г/м2  2013 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         41,9             42,4             43,2   127,50 42,50  
2         87,9             86,4             87,6   261,90 87,30  
3         61,4             58,9             57,3   177,60 59,20  
4         68,6             66,8             69,5   204,90 68,30  
5         52,1             54,0             54,7   160,80 53,60  
6         35,8             37,2             35,6   108,60 36,20  

Суми P     347,70          345,70          347,90   1041,30 57,85  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 5121,79 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,49 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 5102,21 5 1020,44 534,64 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 19,09 10 1,91     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 2,51 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Маса дощових черв’яків, г/м2  2014 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1       110,2            107,6            111,3   329,10 109,70  
2       180,0            174,1            176,3   530,40 176,80  
3       130,9            132,3            129,5   392,70 130,90  
4       149,3            151,9            148,2   449,40 149,80  
5       129,7            132,5            131,7   393,90 131,30  
6       119,2            116,0            117,9   353,10 117,70  

Суми P     819,30          814,40          814,90   2448,60 136,03  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 8834,74 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 2,42 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 8789,26 5 1757,85 408,26 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 43,06 10 4,31     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 3,77 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.3 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Густота рослин картоплі, тис. шт./га 2012 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         56,7             59,7             58,3   174,70 58,23  
2         58,6             56,1             60,3   175,00 58,33  
3         60,9             57,1             57,8   175,80 58,60  
4         57,7             58,6             61,0   177,30 59,10  
5         58,5             59,2             56,6   174,30 58,10  
6         58,8             57,4             58,7   174,90 58,30  

Суми P 351,20 348,10 352,70 1052,00 58,44  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 34,22 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 1,83 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 1,95 5 0,39 0,13 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 30,44 10 3,04     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 3,17 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Густота рослин картоплі, тис. шт./га 2013 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         56,1             58,2             53,9   168,20 56,07  
2         56,0             55,9             57,1   169,00 56,33  
3         56,2             56,6             57,3   170,10 56,70  
4         57,7             58,3             54,7   170,70 56,90  
5         51,0             57,0             60,3   168,30 56,10  
6         56,9             55,7             57,2   169,80 56,60  

Суми P 333,90 341,70 340,50 1016,10 56,45  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 65,63 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 5,88 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 1,71 5 0,34 0,06 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 58,03 10 5,80     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 4,38 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Густота рослин картоплі, тис. шт./га 2014 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         59,1             61,0             56,2   176,30 58,77  
2         58,7             60,2             57,6   176,50 58,83  
3         59,6             56,5             60,9   177,00 59,00  
4         59,9             58,4             59,3   177,60 59,20  
5         56,3             59,0             60,4   175,70 58,57  
6         59,0             61,2             56,6   176,80 58,93  

Суми P 352,60 356,30 351,00 1059,90 58,88  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 46,43 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 2,46 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,70 5 0,14 0,03 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 43,26 10 4,33     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 3,78 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.4 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Кількість стебел, тис.шт./га 2012 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1          4,0               4,2               4,0   12,20 4,07  
2          5,4               5,1               5,2   15,70 5,23  
3          5,8               5,7               5,4   16,90 5,63  
4          5,9               5,8               5,8   17,50 5,83  
5          4,3               4,2               4,4   12,90 4,30  
6          5,8               5,5               5,0   16,30 5,43  

Суми P 31,20 30,50 29,80 91,50 5,08  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 8,49 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,16 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 7,97 5 1,59 45,55 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,35 10 0,03     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 0,34 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Кількість стебел, тис.шт./га 2013 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1          4,2               4,3               4,3   12,80 4,27  
2          5,4               5,3               5,2   15,90 5,30  
3          5,5               5,7               5,6   16,80 5,60  
4          5,8               5,7               5,7   17,20 5,73  
5          5,1               4,9               4,8   14,80 4,93  
6          5,4               5,7               5,5   16,60 5,53  

Суми P 31,40 31,60 31,10 94,10 5,23  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 4,66 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,02 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 4,51 5 0,90 71,83 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,13 10 0,01     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 0,20 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Кількість стебел, тис.шт./га 2014 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1          4,2               3,8               3,9   11,90 3,97  
2          5,3               5,0               4,9   15,20 5,07  
3          5,7               5,4               5,5   16,60 5,53  
4          5,4               5,8               5,6   16,80 5,60  
5          4,3               4,8               4,7   13,80 4,60  
6          5,1               5,5               5,2   15,80 5,27  

Суми P 30,00 30,30 29,80 90,10 5,01  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 6,37 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,02 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 5,84 5 1,17 23,11 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,51 10 0,05     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 0,41 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.5 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Площа листкової поверхні в фазу повних сходів, тис. м2/га 2012: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         0,48             0,44             0,62   1,54 0,51  
2         0,52             0,68             0,58   1,78 0,59  
3         0,56             0,59             0,72   1,87 0,62  
4         0,70             0,63             0,58   1,91 0,64  
5         0,46             0,62             0,49   1,57 0,52  
6         0,53             0,71             0,62   1,86 0,62  

Суми P         3,25             3,67             3,61   10,53 0,59  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 0,13 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,02 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,04 5 0,01 1,30 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,07 10 0,01     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 0,15  ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Площа листкової поверхні в фазу повних сходів, тис. м2/га 2013: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         0,44             0,49             0,55   1,48 0,49  
2         0,64             0,53             0,60   1,77 0,59  
3         0,62             0,69             0,59   1,90 0,63  
4         0,66             0,62             0,59   1,87 0,62  
5         0,45             0,51             0,55   1,51 0,50  
6         0,53             0,63             0,68   1,84 0,61  

Суми P         3,34             3,47             3,56   10,37 0,58  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 0,09 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,00 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,06 5 0,01 3,53 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,03 10 0,00     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 0,10 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Площа листкової поверхні в фазу повних сходів, тис. м2/га 2014: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         0,46             0,56             0,51   1,53 0,51  
2         0,56             0,52             0,61   1,69 0,56  
3         0,65             0,56             0,62   1,83 0,61  
4         0,66             0,62             0,58   1,86 0,62  
5         0,49             0,57             0,54   1,60 0,53  
6         0,66             0,62             0,53   1,81 0,60  

Суми P         3,48             3,45             3,39   10,32 0,57  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 0,06 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,00 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,03 5 0,01 2,18 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,03 10 0,00     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 0,10 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.6 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Площа листкової поверхні в фазу цвітіння, тис. м2/га 2012: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         25,1             24,2             24,3   73,60 24,53  
2         31,8             31,5             30,7   94,00 31,33  
3         35,4             35,3             34,9   105,60 35,20  
4         37,4             36,6             37,0   111,00 37,00  
5         25,8             25,7             25,1   76,60 25,53  
6         34,9             33,9             34,7   103,50 34,50  

Суми P     190,40          187,20          186,70   564,30 31,35  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 413,35 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 1,34 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 410,91 5 82,18 749,37 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 1,10 10 0,11     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 0,60  ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Площа листкової поверхні в фазу цвітіння, тис. м2/га 2013: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         22,3             22,1             22,5   66,90 22,30  
2         29,3             29,2             29,5   88,00 29,33  
3         32,4             32,3             32,5   97,20 32,40  
4         34,2             34,8             34,4   103,40 34,47  
5         26,5             26,1             26,2   78,80 26,27  
6         31,4             30,9             31,3   93,60 31,20  

Суми P     176,10          175,40          176,40   527,90 29,33  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 294,90 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,09 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 294,34 5 58,87 1246,60 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,47 10 0,05     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 0,40 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Площа листкової поверхні в фазу цвітіння, тис. м2/га 2014: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1       23,40            23,10            23,20   69,70 23,23  
2       32,90            31,90            32,80   97,60 32,53  
3       33,80            33,10            33,40   100,30 33,43  
4       34,90            35,50            35,20   105,60 35,20  
5       25,10            24,70            24,80   74,60 24,87  
6       33,60            32,90            33,20   99,70 33,23  

Суми P     183,70          181,20          182,60   547,50 30,42  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 381,81 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,52 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 380,39 5 76,08 854,81 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,89 10 0,09     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 0,54 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.7 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Кількість бур’янів, шт./м2  2012: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1           61                55                59   175,00 58,33  
2           75                71                80   226,00 75,33  
3           66                59                62   187,00 62,33  
4           67                69                62   198,00 66,00  
5           56                52                61   169,00 56,33  
6           45                55                51   151,00 50,33  

Суми P     370,00          361,00          375,00   1106,00 61,44  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 1322,44 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 16,78 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 1121,11 5 224,22 12,15 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 184,56 10 18,46     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 7,82  ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Кількість бур’янів, шт./м2  2013: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1           46                36                43   125,00 41,67  
2           62                58                65   185,00 61,67  
3           48                52                45   145,00 48,33  
4           56                48                59   163,00 54,33  
5           45                43                51   139,00 46,33  
6           36                42                37   115,00 38,33  

Суми P     293,00          279,00          300,00   872,00 48,44  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 1308,44 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 38,11 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 1086,44 5 217,29 11,82 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 183,89 10 18,39     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 7,80 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Кількість бур’янів, шт./м2  2014: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1           63                56                66   185,00 61,67  
2           86                76                79   241,00 80,33  
3           72                64                75   211,00 70,33  
4           67                76                80   223,00 74,33  
5           58                66                72   196,00 65,33  
6           48                45                62   155,00 51,67  

Суми P     394,00          383,00          434,00   1211,00 67,28  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 2047,61 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 240,11 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 1525,61 5 305,12 10,82 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 281,89 10 28,19     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 9,66 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.8 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Сира маса бур’янів, г/м2  2012: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         77,6             71,2             65,7   214,50 71,50  
2         86,9             90,1             80,4   257,40 85,80  
3         78,0             62,4             82,8   223,20 74,40  
4         80,3             77,7             78,8   236,80 78,93  
5         62,2             70,5             66,1   198,80 66,27  
6         55,6             58,1             55,5   169,20 56,40  

Суми P     440,60          430,00          429,30   1299,90 72,22  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 1950,97 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 13,36 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 1561,41 5 312,28 8,30 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 376,19 10 37,62     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 11,16  ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Сира маса бур’янів, г/м2  2013: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         53,1             64,4             57,2   174,70 58,23  
2         68,3             78,6             61,8   208,70 69,57  
3         53,9             67,7             59,1   180,70 60,23  
4         66,5             59,8             71,4   197,70 65,90  
5         50,6             67,3             59,2   177,10 59,03  
6         48,8             38,3             44,7   131,80 43,93  

Суми P     341,20          376,10          353,40   1070,70 59,48  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 1730,37 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 104,56 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 1160,93 5 232,19 4,99 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 464,87 10 46,49     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 12,40 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Сира маса бур’янів, г/м2  2014: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         81,1             68,9             77,5   227,50 75,83  
2         89,4             97,4             83,8   270,60 90,20  
3         88,2             82,2             86,4   256,80 85,60  
4         91,9             88,1             82,5   262,50 87,50  
5         84,5             70,6             76,0   231,10 77,03  
6         70,6             78,6             68,4   217,60 72,53  

Суми P     505,70          485,80          474,60   1466,10 81,45  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 1174,39 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 82,70 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 782,85 5 156,57 5,07 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 308,84 10 30,88     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 10,11 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.9 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Чисельність яйцекладок колорадського жука, шт. 2012: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 28 27 29 84,00 28,00  
2 29 28 30 87,00 29,00  
3 28 29 30 87,00 29,00  
4 26 27 28 81,00 27,00  
5 29 28 30 87,00 29,00  
6 25 26 24 75,00 25,00  

Суми P 165,00 165,00 171,00 501,00 27,83  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 50,50 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 4,00 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 38,50 5 7,70 9,63 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 8,00 10 0,80     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 1,63  ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Чисельність яйцекладок колорадського жука, шт. 2013: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 26 28 27 81,00 27,00  
2 29 28 28 85,00 28,33  
3 27 29 28 84,00 28,00  
4 29 30 29 88,00 29,33  
5 27 29 28 84,00 28,00  
6 25 27 27 79,00 26,33  

Суми P 163,00 171,00 167,00 501,00 27,83  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 26,50 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 5,33 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 16,50 5 3,30 7,07 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 4,67 10 0,47     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 1,24 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Чисельність яйцекладок колорадського жука, шт. 2014: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 31 33 32 96,00 32,00  
2 34 35 36 105,00 35,00  
3 33 34 33 100,00 33,33  
4 35 36 35 106,00 35,33  
5 31 31 32 94,00 31,33  
6 30 31 30 91,00 30,33  

Суми P 194,00 200,00 198,00 592,00 32,89  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 67,78 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 3,11 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 61,11 5 12,22 34,37 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 3,56 10 0,36     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 1,08 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.10 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Заселення кущів  жуками, шт. 2012: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1          2,7               2,8               2,9   8,40 2,80  
2          2,8               2,9               3,0   8,70 2,90  
3          2,8               3,1               2,9   8,80 2,93  
4          2,6               2,8               2,7   8,10 2,70  
5          3,0               2,8               2,9   8,70 2,90  
6          2,5               2,6               2,4   7,50 2,50  

Суми P 16,40 17,00 16,80 50,20 2,79  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 0,56 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,03 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,41 5 0,08 7,12 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,12 10 0,01     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 0,20  ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Заселення кущів  жуками, шт. 2013: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1          2,6               2,8               2,7   8,10 2,70  
2          2,9               2,8               2,8   8,50 2,83  
3          2,7               2,9               2,8   8,40 2,80  
4          2,9               3,0               2,9   8,80 2,93  
5          2,7               2,8               2,9   8,40 2,80  
6          2,6               2,7               2,6   7,90 2,63  

Суми P 16,40 17,00 16,70 50,10 2,78  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 0,25 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,03 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,17 5 0,03 6,60 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,05 10 0,00     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 0,13 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Заселення кущів  жуками, шт. 2014: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1          2,8               3,0               2,9   8,70 2,90  
2          3,1               3,0               2,9   9,00 3,00  
3          2,8               2,9               3,0   8,70 2,90  
4          3,2               2,9               3,0   9,10 3,03  
5          3,0               2,8               2,9   8,70 2,90  
6          2,7               2,9               2,8   8,40 2,80  

Суми P 17,60 17,50 17,50 52,60 2,92  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 0,25 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,00 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,10 5 0,02 1,44 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,15 10 0,01     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 0,22 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.11 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    
Ураження рослин картоплі фітофторозом у фазу бутонізації, % 2012: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1          3,8               3,6               3,7   11,10 3,70  
2          3,4               3,6               3,5   10,50 3,50  
3          3,3               3,7               3,4   10,40 3,47  
4          3,4               3,7               3,5   10,60 3,53  
5          3,7               3,6               3,8   11,10 3,70  
6          3,2               3,5               3,1   9,80 3,27  

Суми P 20,80 21,70 21,00 63,50 3,53  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 0,68 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,07 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,40 5 0,08 3,85 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,21 10 0,02     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 0,26  ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Ураження рослин картоплі фітофторозом у фазу бутонізації, % 2013: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1          4,9               4,6               4,7   14,20 4,73  
2          4,5               4,1               4,2   12,80 4,27  
3          4,3               4,1               4,2   12,60 4,20  
4          4,2               4,0               4,1   12,30 4,10  
5          4,7               4,5               4,6   13,80 4,60  
6          4,1               3,8               3,7   11,60 3,87  

Суми P 26,70 25,10 25,50 77,30 4,29  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 1,83 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,23 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 1,55 5 0,31 63,39 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,05 10 0,00     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 0,13 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Ураження рослин картоплі фітофторозом у фазу бутонізації, % 2014: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1          4,1               4,0               4,2   12,30 4,10  
2          3,8               3,7               3,6   11,10 3,70  
3          3,5               3,6               3,7   10,80 3,60  
4          3,8               3,6               3,5   10,90 3,63  
5          4,0               3,8               3,6   11,40 3,80  
6          3,3               3,5               3,4   10,20 3,40  

Суми P 22,50 22,20 22,00 66,70 3,71  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 1,03 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,02 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,82 5 0,16 8,87 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,19 10 0,02     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 0,25 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.12 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Ураження рослин картоплі фітофторозом у фазу природного відмирання бадилля, % 2012:

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1       63,10            60,90            63,80   187,80 62,60  
2       66,50            68,20            63,40   198,10 66,03  
3       66,30            64,80            65,80   196,90 65,63  
4       65,90            66,70            64,20   196,80 65,60  
5       61,80            63,40            62,70   187,90 62,63  
6       63,90            66,00            62,20   192,10 64,03  

Суми P     387,50          390,00          382,10   1159,60 64,42  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 65,75 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 5,43 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 36,36 5 7,27 3,04 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 23,95 10 2,40     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 2,82  ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Ураження рослин картоплі фітофторозом у фазу природного відмирання бадилля, % 2013:

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1         70,1             68,2             70,3   208,60 69,53  
2         75,8             73,9             74,2   223,90 74,63  
3         73,0             74,4             70,0   217,40 72,47  
4         70,7             73,5             70,4   214,60 71,53  
5         71,9             72,0             66,2   210,10 70,03  
6         68,2             66,3             64,8   199,30 66,43  

Суми P     429,70          428,30          415,90   1273,90 70,77  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 166,38 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 19,23 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 117,80 5 23,56 8,03 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 29,35 10 2,93     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 3,12 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Ураження рослин картоплі фітофторозом у фазу природного відмирання бадилля, % 2014:

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1       65,40            63,90            66,70   196,00 65,33  
2       70,10            68,40            69,00   207,50 69,17  
3       69,30            67,80            69,60   206,70 68,90  
4       68,60            70,20            65,60   204,40 68,13  
5       66,00            65,00            66,50   197,50 65,83  
6       65,40            64,60            65,10   195,10 65,03  

Суми P     404,80          399,90          402,50   1207,20 67,07  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 72,38 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 2,00 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 52,71 5 10,54 5,97 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 17,67 10 1,77     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 2,42 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д.13 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Урожайність 2012: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 23,3 19,6 21 63,90 21,30  
2 28,5 30,3 31,8 90,60 30,20  
3 32,9 34 33,5 100,40 33,47  
4 36,3 35,5 37,4 109,20 36,40  
5 22,8 21,9 24 68,70 22,90  
6 33 30,3 32,4 95,70 31,90  

Суми P 176,80 171,60 180,10 528,50 29,36  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 561,94 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 6,12 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 540,84 5 108,17 72,18 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 14,99 10 1,50     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 2,23 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Урожайність 2013: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 15,9 17,8 16,5 50,20 16,73  
2 24,1 24,9 23,7 72,70 24,23  
3 26,1 28,5 25,8 80,40 26,80  
4 28,2 27,3 29,9 85,40 28,47  
5 18,5 19,7 17,9 56,10 18,70  
6 23,8 23,3 24,7 71,80 23,93  

Суми P 136,60 141,50 138,50 416,60 23,14  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 326,24 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 2,03 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 313,06 5 62,61 56,14 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 11,15 10 1,12     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 1,92 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Урожайність 2014: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 22,3 23,3 21,1 66,70 22,23  
2 31,4 30,1 32,8 94,30 31,43  
3 33,2 33,8 31,7 98,70 32,90  
4 33,2 34,2 36,4 103,80 34,60  
5 25 27 26,4 78,40 26,13  
6 32,9 31,8 31 95,70 31,90  

Суми P 178,00 180,20 179,40 537,60 29,87  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 348,90 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,41 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 331,20 5 66,24 38,32 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 17,29 10 1,73     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 2,39 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д. 14 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Вміст сухої речовини, % 2012 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 19,0 20,0 20,1 59,10 19,70  
2 19,7 19,3 19,0 58,00 19,33  
3 18,9 20,0 19,7 58,60 19,53  
4 18,7 19,4 19,6 57,70 19,23  
5 19,9 18,8 19,2 57,90 19,30  
6 19,5 20,1 18,9 58,50 19,50  

Суми P 115,70 117,60 116,50 349,80 19,43  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 3,88 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,30 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,46 5 0,09 0,30 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 3,12 10 0,31     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 1,02 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Вміст сухої речовини, % 2013 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 22,10 20,80 22,30 65,20 21,73  
2 20,60 21,30 20,80 62,70 20,90  
3 21,90 20,60 21,70 64,20 21,40  
4 21,50 20,90 21,30 63,70 21,23  
5 22,10 21,40 20,70 64,20 21,40  
6 22,30 20,70 21,90 64,90 21,63  

Суми P 130,50 125,70 128,70 384,90 21,38  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 6,45 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 1,96 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 1,33 5 0,27 0,84 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 3,16 10 0,32     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 1,02 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Вміст сухої речовини, % 2014 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 22,20 21,50 20,80 64,50 21,50  
2 21,30 20,60 20,90 62,80 20,93  
3 20,90 21,50 21,30 63,70 21,23  
4 21,00 21,20 22,10 64,30 21,43  
5 21,50 20,70 20,90 63,10 21,03  
6 21,60 21,80 21,10 64,50 21,50  

Суми P 128,50 127,30 127,10 382,90 21,27  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 3,62 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,19 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,91 5 0,18 0,72 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 2,52 10 0,25     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 0,91 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д. 15 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Вміст крохмалю, %  2012 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 12,6 13,4 14,0 40,00 13,33  
2 13,3 12,4 12,8 38,50 12,83  
3 12,5 13,4 12,8 38,70 12,90  
4 13,2 12,2 12,8 38,20 12,73  
5 13,2 12,4 12,9 38,50 12,83  
6 12,5 13,7 12,9 39,10 13,03  

Суми P 77,30 77,50 78,20 233,00 12,94  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 4,08 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,07 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,69 5 0,14 0,42 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 3,32 10 0,33     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 1,05 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Вміст крохмалю, %  2013 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 14,8 15,3 14,5 44,60 14,87  
2 14,3 13,8 14,9 43,00 14,33  
3 15,1 14,2 14,9 44,20 14,73  
4 14,8 14,2 14,6 43,60 14,53  
5 14,3 15,0 14,6 43,90 14,63  
6 14,8 14,3 15,3 44,40 14,80  

Суми P 88,10 86,80 88,80 263,70 14,65  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 2,89 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,34 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,57 5 0,11 0,58 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 1,97 10 0,20     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 0,81 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Вміст крохмалю, %  2014 р.: 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 14,3 15,1 14,8 44,20 14,73  
2 14,8 13,9 14,2 42,90 14,30  
3 14,9 14,0 14,7 43,60 14,53  
4 14,2 14,7 15,0 43,90 14,63  
5 14,0 14,3 14,7 43,00 14,33  
6 15,1 14,9 14,2 44,20 14,73  

Суми P 87,30 86,90 87,60 261,80 14,54  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 2,76 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,04 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 0,55 5 0,11 0,51 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 2,17 10 0,22     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 0,85 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д. 16 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Вміст вітаміну С в бульбах картоплі, мг/кг, 2012 р. 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 17,9 16,8 17,6 52,30 17,43  
2 21,1 20,9 20,2 62,20 20,73  
3 21,2 20,6 20,7 62,50 20,83  
4 21,4 20,8 20,6 62,80 20,93  
5 19,4 19,8 20,2 59,40 19,80  
6 19,9 18,8 19,2 57,90 19,30  

Суми P 120,90 117,70 118,50 357,10 19,84  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 29,78 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,92 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 27,20 5 5,44 32,72 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 1,66 10 0,17     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 0,74 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Вміст вітаміну С в бульбах картоплі, мг/кг, 2013 р. 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 17,9 18,6 18,3 54,80 18,27  
2 21,7 20,8 21,6 64,10 21,37  
3 21,9 21,4 21,5 64,80 21,60  
4 22,0 21,3 21,8 65,10 21,70  
5 19,7 20,2 20,4 60,30 20,10  
6 19,9 19,3 19,8 59,00 19,67  

Суми P 123,10 121,60 123,40 368,10 20,45  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 29,29 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,31 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 27,69 5 5,54 42,92 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 1,29 10 0,13     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 0,65 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Вміст вітаміну С в бульбах картоплі, мг/кг, 2014 р. 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 19,4 18,7 18,6 56,70 18,90  
2 20,5 21,7 20,9 63,10 21,03  
3 21,9 21,1 20,8 63,80 21,27  
4 21,2 21,7 21,3 64,20 21,40  
5 19,6 20,2 20,0 59,80 19,93  
6 19,1 19,7 19,8 58,60 19,53  

Суми P 121,70 123,10 121,40 366,20 20,34  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 18,44 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,27 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 16,06 5 3,21 15,20 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 2,11 10 0,21     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 0,84 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Д. 17 
ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:    
Кількість  варіантів:  6    

Кількість повторень: 3    
Рівень статистичної надійності 0,950    

Вміст нітратів в бульбах картоплі, мг/кг, 2012 р. 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 63,4 64,9 65,6 193,90 64,63  
2 70,1 71,7 72,4 214,20 71,40  
3 77,4 78,1 77,2 232,70 77,57  
4 77,9 77,1 77,3 232,30 77,43  
5 69,8 70,7 70,5 211,00 70,33  
6 82,6 81,7 82,9 247,20 82,40  

Суми P 441,20 444,20 445,90 1331,30 73,96  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 616,32 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 1,89 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 609,00 5 121,80 223,94 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 5,44 10 0,54     

Т-коэф.= 2,2281388            НІР = 1,34 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Вміст нітратів в бульбах картоплі, мг/кг, 2013 р. 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 66,1 64,9 64,4 195,40 65,13  
2 72,9 72,5 72,2 217,60 72,53  
3 79,2 78,3 78,9 236,40 78,80  
4 77,3 78,4 78,1 233,80 77,93  
5 71,3 70,7 70,4 212,40 70,80  
6 83,0 82,4 82,8 248,20 82,73  

Суми P 449,80 447,20 446,80 1343,80 74,66  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 613,08 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,88 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 609,64 5 121,93 475,87 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 2,56 10 0,26     

Т-коэф.= 2,2281388           НІР = 0,92 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
Вміст нітратів в бульбах картоплі, мг/кг, 2014 р. 

ВАРІАНТИ 
ПОВТОРЕННЯ 

Суми V Середні 
 

1 2 3  
1 62,9 63,7 63,1 189,70 63,23  
2 74,0 75,2 75,6 224,80 74,93  
3 78,7 79,4 78,9 237,00 79,00  
4 79,8 79,1 78,9 237,80 79,27  
5 73,0 71,9 72,7 217,60 72,53  
6 78,6 79,4 79,7 237,70 79,23  

Суми P 447,00 448,70 448,90 1344,60 74,70  
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ 

ДИСПЕРСІЯ 
Сума 

квадратів 
Ступені 
свободи 

Середній 
квадрат 

F-факт. F-табл. 

ЗАГАЛЬНА 592,12 17 - - - 
ПОВТОРЕНЬ 0,36 2 - - - 
ВАРІАНТІВ 588,39 5 117,68 349,19 3,32583453
ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 3,37 10 0,34     

Т-коэф.= 2,2281388         НІР = 1,06 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ 
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Додаток Е 
Просторове розміщення культур в досліді станом на 2012 рік 

 
 
 

 
                - повторення 1;               - площа досліду; 
 

             - повторення 2; 
                                                             - орієнтація досліду відносно  
             - повторення 3;                                  сторін світу;
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Додаток Ж 
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Продов. додатку Ж 
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Продов. додатку Ж 
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Додаток З 
 

Схема ґрунтозахисної системи обробітку ґрунту в полях сівозміни 

Культура 

сівозміни 

Система   обробітку   ґрунту 

Основний обробіток 
Передпосівний обробіток  

та догляд за посівами 
1. Конюшина - - 

2. Картопля 

Післяжнивне розпушування ґрунту 
важкими дисками або плоскорізом на 
глибину 10–12 см, після внесення 
добрив повторне дискування на 10–12 
см, розпушування плоскорізом або 
чизелем на глибину 20–22 см 

Ранньовесняна та 
передпосадкова культивації з 
боронуванням на глибину 10–12 
см. Після садіння: досходове та 
післясходове боронування, 
підгортання 

3. Жито озиме  
Обробіток ґрунту важкою дисковою 
бороною у два сліди навхрест на 
глибину 10–12 см 

Культивація КПС-4 з боронами 
на 5–6 см або обробіток  
комбінованим агрегатом 

4.Пелюшка + овес 
(зерно) 

Післязбиральне дискування ґрунту 
важкою бороною або плоскорізне 
розпушування на глибину 10–12 см, 
плоскорізне розпушування на глибину 
18–20 см 

Закриття вологи боронами 
БЗСС-1, передпосівна 
культивація КПС-4 з боронами 
на глибину 5–6 см або обробіток 
комбінованим агрегатом 

5. Овес з 
підсіванням 
конюшини 

Післяжнивне дискування важкою 
бороною на 8–10 см, плоскорізне або 
чизельне розпушування на глибину 18-
20 см 

Закриття вологи боронами 
БЗСС-1, передпосівна 
культивація КПС-4 з боронами 
на глибину 5–6 см або обробіток 
комбінованим агрегатом  
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Додаток И 
 

Запаси продуктивної вологи у полі картоплі залежно від фонів живлення, мм 

Період 
спостере-

жень 

Система удобрення 

1.Біологічний 
контроль 

2.Органічна  
(гній 50 т/га) 

3.Органо-мінеральна 
(50 % органічних +  
50 % мінеральних 

добрив).  

4. Органо-мінеральна 
(75 % органічних +  
25 % мінеральних 

добрив).  

5.Органічна  
(сидерати – 20 т/га) 

6.Мінеральна 
(N50Р40К70) 

0-20 0-50 0-100 0-20 0-50 0-100 0-20 0-50 0-100 0-20 0-50 0-100 0-20 0-50 0-100 0-20 0-50 0-100 

2012 
Інтенсивний 

ріст 28,5 79,5 156,3 29,0 83,2 161 28,2 76,9 160,2 29,3 77,2 163,5 27,9 82,1 159,8 25,3 73,6 145,6 

Перед 
збиранням 

врожаю 
37,2 97,1 194 36,7 102 200,3 37,0 98,5 202,8 38,6 101,7 205,6 36,4 95,8 201 36,5 98,6 198,7 

2013 
Інтенсивний 

ріст 23,3 67 144,3 22,8 73 151,8 24,5 71,8 143,6 25,1 74,3 142,8 23,5 69 146,4 19,9 54,9 140,6 

Перед 
збиранням 

врожаю 
30,3 89,5 158,2 32,1 95,2 164,1 32 103,5 162,3 31 105,8 160,6 31,5 92,3 170,2 25,5 95,6 155,8 

2014 
Інтенсивний 

ріст 36,7 95,3 186,2 37,0 94,2 192,6 39,6 99,5 190,5 38,4 100,5 193,4 39,0 96,8 188,2 36,2 97,4 180,3 

Перед 
збиранням 

врожаю 
40,3 102,6 193,3 45,0 110,7 207,4 38,9 116,3 195,6 37,3 119,6 205,4 39,1 105,6 200,1 38,7 114 199,1 
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Додаток К 

Нагромадження органічних решток і надходження елементів живлення у 

полі конюшини за 2012–2014 рр, ц/га пов.-суха маса 

Система 
удобрення 

Врожай 
сіна, 
т/га 

Абсолютно. 
суха маса 

Післяжнивні 
рештки 

N P2O5 К2О 

2012 рік 
1 4,7 3,9 16,9 22,0 5,1 8,0 
2 5,3 4,4 19,1 24,8 5,8 9,0 
3 5,9 5,0 21,5 27,9 6,5 10,1 
4 5,8 4,8 20,8 27,1 6,3 9,8 
5 4,8 4,0 17,3 22,6 5,3 8,2 
6 5,5 4,6 19,9 25,9 6,1 9,4 

2013 рік 
1 6,00 5,04 21,7 28,20 6,60 10,20 
2 5,90 4,96 21,3 27,73 6,49 10,03 
3 7,10 5,96 25,6 33,37 7,81 12,07 
4 5,95 5,00 21,5 27,97 6,55 10,12 
5 7,15 6,01 25,8 33,61 7,87 12,16 
6 7,90 6,64 28,5 37,13 8,69 13,43 

2014 рік 
1 6,00 5,04 21,7 28,20 6,60 10,20 
2 6,10 5,12 22,0 28,67 6,71 10,37 
3 6,55 5,50 23,7 30,79 7,21 11,14 
4 5,90 4,96 21,3 27,73 6,49 10,03 
5 5,60 4,70 20,2 26,32 6,16 9,52 
6 6,30 5,29 22,8 29,61 6,93 10,71 
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Додаток К.1 

Нагромадження органічних решток і надходження елементів живлення у 

полі жита озимого за 2012–2014 рр, ц/га пов.-суха маса 

 
Система 

удобрення 
Врожайність 
насіння, т/га 

Післяжнивні 
рештки 

N P2O5 К2О 

2012 рік 
1 20,6 22,7 113,3 56,7 181,3 
2 33,6 37,0 184,8 92,4 295,7 
3 35,3 38,9 194,3 97,2 310,9 
4 32,0 35,2 176,2 88,1 281,9 
5 22,6 24,9 124,5 62,2 199,1 
6 37,7 41,5 207,4 103,7 331,8 

2013 рік 
1 20 22,0 110,0 55,0 176,0 
2 21 23,1 115,5 57,8 184,8 
3 30 33,0 165,0 82,5 264,0 
4 28 30,8 154,0 77,0 246,4 
5 29 31,9 159,5 79,8 255,2 
6 25 27,5 137,5 68,8 220,0 

2014 рік 
1 30,0 33,0 165,0 82,5 264,0 
2 32,0 35,2 176,0 88,0 281,6 
3 32,5 35,8 178,8 89,4 286,0 
4 38,0 41,8 209,0 104,5 334,4 
5 35,0 38,5 192,5 96,3 308,0 
6 37,0 40,7 203,5 101,8 325,6 
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Додаток К.2 

Нагромадження органічних решток і надходження елементів живлення у 

полі пелюшко-вівсяної сумішки за 2012–2014 рр, ц/га пов.-суха маса 

Система 
удобрення 

Врожайність 
насіння, т/га 

Післяжнивні 
рештки 

N P2O5 К2О 

2012 рік 
1 18,3 22,0 109,9 55,0 175,9 
2 23,3 27,9 139,6 69,8 223,3 
3 27,4 32,9 164,4 82,2 263,0 
4 27,3 32,8 163,9 82,0 262,3 
5 18,5 22,2 110,9 55,5 177,5 
6 28,8 34,6 172,9 86,5 276,7 

2013 рік 
1 19,5 23,4 117,0 58,5 187,2 
2 23,0 27,6 138,0 69,0 220,8 
3 23,0 27,6 138,0 69,0 220,8 
4 25,5 30,6 153,0 76,5 244,8 
5 27,0 32,4 162,0 81,0 259,2 
6 27,5 33,0 165,0 82,5 264,0 

2014 рік 
1 26,0 31,2 156,0 78,0 249,6 
2 28,9 34,7 173,4 86,7 277,4 
3 32,0 38,4 192,0 96,0 307,2 
4 31,5 37,8 189,0 94,5 302,4 
5 31,9 38,3 191,4 95,7 306,2 
6 31,4 37,7 188,4 94,2 301,4 
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Додаток К.3 

Нагромадження органічних решток і надходження елементів живлення у 

полі овса з підсіванням конюшини за 2012–2014 рр, ц/га пов.-суха маса 

Система 
удобрення 

Врожайність 
насіння, т/га 

Післяжнивні 
рештки 

N P2O5 К2О 

2012 рік 
1 20,4 24,5 122,4 61,2 195,8 
2 23,1 27,7 138,6 69,3 221,8 
3 26,8 32,2 160,8 80,4 257,3 
4 28,8 34,6 172,8 86,4 276,5 
5 22,5 27,0 135,0 67,5 216,0 
6 27,7 33,2 166,2 83,1 265,9 

2013 рік 
1 20,0 24,0 120,0 60,0 192,0 
2 20,5 24,6 123,0 61,5 196,8 
3 20,1 24,1 120,6 60,3 193,0 
4 21,0 25,2 126,0 63,0 201,6 
5 23,0 27,6 138,0 69,0 220,8 
6 21,0 25,2 126,0 63,0 201,6 

2014 рік 
1 21,0 25,2 126,0 63,0 201,6 
2 30,0 36,0 180,0 90,0 288,0 
3 30,5 36,6 183,0 91,5 292,8 
4 32,0 38,4 192,0 96,0 307,2 
5 31,0 37,2 186,0 93,0 297,6 
6 32,5 39,0 195,0 97,5 312,0 
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Додаток Л 

Коефіцієнти регресії розрахунку викидів парникових газів в агроценозі 

картоплі 

 

Коефіцієнт 
регресії 

Межа 
Врожайність, 

ц/га 

Побічна 
продукція 

Поверхневі 
(наземні) 
рештки 

Кореневі 
рештки 

A b c d x y 
Картопля 201 50-200 0,12 2,00 0,04 1,00 0,08 4,00 

    201-350 0,10 3,90 0,03 4,10 0,66 8,60 

 
 

Додаток М 
 

Викиди парникових газів за різних систем удобрення в агроценозі 

картоплі, кг/га N2O за рік 

№ 
п/п 

Варіант досліду 
Рік 

2012 2013 2014 
1 Біологічний контроль 60,9 18,6 63,2 
2 Органічна система (гній 50 т/га) 103,3 83,0 98,7 
3 Органо-мінеральна система 

(гній 25 т/га + N25P20K35) 95,0 77,8 93,4 
4 Органо-мінеральна система 

(гній 37,5 т/га + N12,5P10K17,5) 
88,2 72,8 91,3 

5 Органічна система  
(сидерати – 20 т/га) 66,4 22,0 74,6 

6 Мінеральна система (N50P40K70) 89,2 68,6 89,2 
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Додаток Н 
 

Кореляційно-регресивна залежність продуктивності картоплі від 

елементів технології вирощування 

Correlations (Spreadsheet4)
Marked correlations are significant at p < .05000
N=18 (Casewise deletion of missing data) Густота

Variable Means Std.Dev. Густота Висота Площа Листків Сухі Речовини Урожайність
Густота
Висота
Площа Листків
Сухі Речовини
Урожайність

86.82222 123.3359 1.000000 -0.193526 -0.287258 0.080398 -0.054300
45.55000 6.0721 -0.193526 1.000000 0.959946006 -0.108344 0.841662481
30.35556 4.6933 -0.287258 0.959946 1.000000 -0.211685 0.892973244
20.67778 0.9478 0.080398 -0.108344 -0.211685 1.000000 -0.328668
27.45000 5.7651 -0.054300 0.8416625 0.892973244 -0.328668 1.000000  

 

 

 

 

 

Correlations (Наташа.sta 6v*18c)
Густота

Висота

Площа Листків

Крохмаль

Кількість стебел

Урожайність
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