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АНОТАЦІЯ 

Кудря С. І. Наукові основи формування сталих органічних 

агроекосистем у Східному Лісостепу України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія. 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. Харків, 

2020. 

Проаналізовано результати двадцятирічних досліджень в польових 

дослідах і особливостей функціонування органічних агроекосистем, оцінено 

агроресурсний потенціал Східного Лісостепу, тенденції формування 

гідротермічного режиму. Район досліджень належить до східної частини 

лісостепової природно-кліматичної зони України з недостатнім рівнем 

природного вологозабезпечення. Унаслідок регіональних кліматичних змін, 

середньорічна температура повітря має стійку тенденцію до зростання. У 

середньому за роки досліджень, порівняно з багаторічними показниками 

(7,2 oC), середньорічна температура повітря підвищилася на 1,2 оС і ця 

тенденція зберігається. Незважаючи на загальну тенденцію зменшення річної 

кількості опадів, особливо за останні три роки, їх середнє значення за 

1996–2019 рр., відповідає рівню нормативного періоду (529 мм). У зв’язку зі 

значним підвищенням температурного режиму, в регіоні підвищується і 

рівень потенційного випаровування, що суттєво погіршує умови природного 

вологозабезпечення території впродовж року. 

За сучасних кліматичних змін суттєво погіршилися умови природного 

вологозабезпечення району досліджень, що обмежує реалізацію потенціалу 

родючості ґрунту і, як наслідок, рівня продуктивності сільськогосподарських 

культур. Середнє значення ГТК Селянинова у 1995–2005 рр. за квітень–

вересень становило 1,0–1,2, що за шкалою оцінки відповідає слабкому 

зволоженню, а в останні роки менше 0,7 – сильно посушливі умови. 
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Установлено, що введення бобових культур в органічні агроекосистеми 

сприяє оптимізації агрофізичних показників родючості чорнозему типового, 

балансу поживних речовин у ньому, що створює сприятливі умови для 

розвитку рослин. 

Наявність бобових культур у сівозмінах сприяє покращанню 

структурного стану чорнозему типового. Кількість агрономічно-цінних 

агрегатів (0,25–10 мм) в орному шарі підвищувалась в сівозмінах із соєю, 

квасолею, вико-вівсяною сумішкою, чиною, сочевицею та горохом, де вона 

коливалася від 74,5 до 77,2 %, що відповідає оцінці структурного стану 

ґрунту як добрий. Введення в сівозміни чистого пару і кукурудзи на силос 

погіршувало коефіцієнт структурності порівняно з бобовими попередниками 

пшениці озимої на 0,67–1,06. Вирощування бобових культур в органічних 

агроекосистемах сприяє оптимізації щільності чорнозему типового яка в 

сівозмінах з горохом, чиною, сочевицею, квасолею, соєю та вико-вівсяною 

сумішкою коливалася від 1,16 до 1,20 г/см3. 

Виявлено тенденцію щодо підвищення вмісту гідролізного азоту в 

орному шарі грунту у сівозмінах із бобовими культурами з достовірним 

зростанням порівняно з чистим паром і кукурудзою на силос в середньому на 

8 мг/кг ґрунту. Кількість рухомого фосфору в орному шарі ґрунту коливалась 

в межах 119–132 мг/кг ґрунту, а рухомого калію – 121–137 мг/кг ґрунту. 

Найвищий уміст цих елементів був у сівозміні з чистим паром. Уміст гумусу 

в орному шарі ґрунту сівозмін коливається від 4,13 до 4,40 %. Встановлено 

тенденцію до підвищення вмісту гумусу в ґрунті у сівозміні з кукурудзою на 

силос. Найменший дефіцит гумусу є у сівозміні з вико-вівсяною сумішкою. 

Розміщення пшениці озимої після бобових попередників 

супроводжується підвищенням біологічної активності ґрунту. Найвищий 

рівень розкладу полотна має місце у полях із сочевицею (23,5 %) і горохом 

(23,1 %). Високу активність мікрофлори в ґрунті мають сівозміни з чиною, 

вико-вівсяною сумішкою, квасолею та соєю. Біологічна активність ґрунту 

знижується на фоні з чистим паром (19,6 %) та кукурудзою на силос (20,4 %). 
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У паровій сівозміні визначено найменшу кількість бур’янів – 30 шт./м2. 

Облік чисельності шкідників (попелиць, трипсів, хлібних п’явиць) також 

показав перевагу цієї сівозміни. Менше їх налічувалося в посівах із 

пшеницею озимою, розміщеною після чистого і зайнятого парів, а в посівах 

ячменю ярого – тільки в сівозмінах з чистим паром. 

Зроблено обґрунтування сівозмін для господарств різної спеціалізації. 

Визначено продуктивність сівозмін. Найбільшою вона була в сівозмінах з 

бобовими попередниками пшениці озимої: соєю, горохом, сочевицю та вико-

вівсяною сумішкою, за умов використання на третій рік ротації буряків 

цукрових. Вихід кормопротеїнових одиниць у цих варіантах становив 3,78; 

3,75; 3,72 і 3,71 т/га. За умов розміщення гречки на третьому полі 

короткоротаційних сівозмін виявлено зниження їхньої продуктивності в 

1,4 раза. Значно менший вихід кормопротеїнових одиниць визначено в 

сівозмінах з чистим паром – 3,21 т/га, що зумовлено відсутністю продукції у 

паровому полі. 

Встановлено, що за системи органічного землеробства найкращими є 

сівозміни з бобовими культурами горохом, соєю, чиною, сочевицею, які 

забезпечили вищу продуктивність ріллі. За виробництва тваринницької 

продукції перспективним полем в органічних агроекосистемах є пар, 

зайнятий вико-вівсяною сумішкою. Високу продуктивність у дослідних 

сівозмінах забезпечили буряки цукрові та пшениця озима. Вирощування цих 

культур сприятиме підвищенню продуктивності сівозмін в органічному 

землеробстві. 

Розкрито закономірності впливу різних гідротермічних умов на 

динаміку властивостей ґрунту. Проведений кореляційний аналіз впливу 

гідротермічних умов на врожайність сільськогосподарських культур у 

сівозмінах показує наявність певних закономірностей формування врожаю у 

різні періоди розвитку. Це дасть можливість в органічному землеробстві 

планувати технології вирощування, елементами яких є підбір 

сільськогосподарських культур, сортів і гібридів для певних гідротермічних 
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умов, строки сівби, догляд за посівами, тощо. Встановлення закономірностей 

впливу і взаємовпливу різних чинників дасть змогу ефективно регулювати 

процеси росту та розвитку культур, зокрема за допомогою водних 

меліорацій. 

Проведено балансові дослідження особливостей кругообігу азоту, 

фосфору та калію. Здійснено пошук математичних зв’язків між урожайністю 

культур сівозмін та їх попередників, кількістю опадів, температурою повітря, 

обсягом надходження в ґрунт нетоварної частини врожаю та запасами в 

ньому основних елементів живлення. 

Пошук корелятивних зв’язків між умовами зволоженості, 

попередниками, запасами азоту, врожаєм зерна та нетоварної продукції 

показав наявність прямого зв’язку цих чинників при вирощуванні пшениці 

озимої після бобових культур. При вирощуванні буряків цукрових, гречки та 

ячменю ярого подібних зв’язків не встановлено. В органічному землеробстві 

для оптимізації вмісту органічної речовини в ґрунті в структурі ріллі 

доцільно збільшувати частку бобових культур з метою розширення 

співвідношення між зерном і соломою пшениці озимої. 

Встановлено, що вплив перших культур сівозмін максимально 

проявляється на врожайності пшениці озимої та буряків цукрових (R2=0,66), 

менше – на гречці, та, особливо, на ячмені. Пропорція між коренеплодами 

буряків цукрових і гичкою складала 1:0,35–0,37, а між зерном і соломою 

пшениці, гречки та ячменю – 1:1,4–1,5; 1:1,8–2,0 і 1:1,3. 

Установлено статистичну залежність між втратами гумусу та 

надходженням рослинної біомаси у сівозмінах. Виявлено, що існуючі 

особливості агрометеорологічних умов, рівні продуктивності культур, 

співвідношення основної і нетоварної продукції та обсяг її надходження в 

ґрунт дають змогу компенсувати втрати гумусу на 77–84 % за R2=0,54. 

Виявлено корелятивні зв’язки між урожаєм основної та нетоварної 

продукції і сумарними запасами азоту, фосфору та калію в ґрунті, врожаєм 

зерна та соломи, і співвідношенням основної та нетоварної продукції. 
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Отримані результати дають змогу визначити обсяг виробництва нетоварної 

продукції рослинництва за врожайними даними основної продукції з метою 

їх використання на добриво в системі органічного виробництва. З метою 

досягнення бездефіцитного балансу органічної речовини й енергії в ґрунті 

доцільно вирощувати в сівозмінах бобові культури з широким 

співвідношенням зерна до соломи: горох, чину, сочевицю та квасолю. 

Пошук корелятивних зв’язків показав, що на продуктивність культур у 

сівозмінах більше впливає азотний режим ґрунту. Тому в органічних 

агроекосистемах збільшується роль бобових культур і їх здатність фіксувати 

атмосферний азот. Відмічено позитивну дію рослинних решток на 

формування запасів азоту загалом по сівозміні, це вказує на вагоме значення 

в ній бобової компоненти порівняно з кукурудзою. За вмістом фосфору та 

калію в ґрунті такого ефекту не спостерігалося. 

Для підвищення економічних показників органічного виробництва 

найбільш перспективними бобовими культурами є соя та квасоля. Ці 

культури, поряд з позитивним впливом на екологічний стан ґрунту 

(покращення агрофізичних і агрохімічних показників), підвищують чистий 

прибуток 7,6–9,0 тис. грн/га і рентабельність – 67–79 %. 

Проведено моделювання органічного виробництва на прикладі 

господарства «Колос 2000» Чугуївського району Харківської області за 

допомогою програмного комп’ютерного комплексу «Агроекосистема». 

Проаналізовано п’ять варіантів перспективних моделей розвитку 

підприємства, зокрема з виробництва різних видів органічної продукції: 

органічне зерно; переробка органічного зерна до продуктів харчування; 

розвиток тваринництва та біоенергетики, вирощування та переробка 

коренеплодів буряків цукрових; підвищення продуктивності сівозмін за 

рахунок високого рівня рециркуляції біогенних елементів з органічними 

добривами тваринного походження. 

Перший – передбачає перехід на виробництво органічної продукції 

рослинництва із застосуванням на добриво тільки нетоварної продукції. 
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Урожайність культур: 1 – горох – 1,9 т/га, 2 – пшениця озима – 3,7 т/га, 

3 – гречка – 1,2 т/га, 4 – ячмінь ярий – 2,1 т/га. Цей сценарій передбачає 

реалізацію зерна без переробки. За середнього розміру поля 507 га на 

підприємстві його середнє валове виробництво відповідно по культурах буде 

складати: горох або інші зернобобові досліджуваних сівозмін – 900 т, 

пшениця озима – 1800 т, гречка – 600 т, ячмінь ярий – 1000 т. Разом – 4300 т 

або 2,1 т/га. 

Другий – аналогічний першій моделі, зі створенням інфраструктури по 

зберіганню зерна, його поступовій переробці на крупи, фасуванню та 

зберіганню готової продукції. Очікуваний валовий збір: горох – 400 т, чина 

та сочевиця по 300 т, квасоля – 600 т, пшениця озима – 3000 т, гречка – 

1000 т, ячмінь ярий – 2000 т. Для переробки цієї кількості сировини потрібно 

мати сучасне обладнання, що забезпечує вихід крупи із зернових і 

зернобобових культур на рівні 80 %, а з гречки – 65 %. У результаті у 

середньому по роках виробництво готової продукції становитиме близько 

3,5 тис. т. 

Третій – розглядається для оцінки доцільності організації виробництва 

органічної продукції тваринництва. Урожайність культур у сівозмінах: 

горох – 1,9 т/га, пшениця озима – 3,7 т/га, однорічні трави (на сіно, сінаж) – 

15 т/га зеленої маси, кукурудза на силос – 23 т/га зеленої маси. Солому буде 

використано на потреби тваринництва. Як було встановлено в стаціонарному 

досліді її співвідношення із зерном для гороху та пшениці озимої становить 

1:1,5. 

Четвертий – аналогічний до третьої моделі із залученням до структури 

посівних площ буряків цукрових (25 %) і з їх переробкою та отриманням 

цукру. Середня по роках урожайність коренеплодів у досліді 27 т/га, 

співвідношення коренеплодів до гички 1:0,4. Цим сценарієм передбачається 

включення до інфраструктури цукрового заводу. Головні очікувані переваги 

над попередньою моделлю – вища продуктивність коренеплодів буряків 

цукрових ніж кормових культур, супутнє до основної продукції отримання 
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соковитих кормів у вигляді гички та жому, можливість його систематичного 

включення до раціонів годівлі тварин у свіжому стані, значне підвищення 

засвоюваності концентрованих кормів шляхом додавання меляси. 

П’ятий. У разі впровадження третьої та четвертої моделей порівняно із 

рослинницькою спеціалізацією з біогумусом після переробки гною на біогаз 

у ґрунт буде повертатися більша частина винесених з урожаєм макро- та 

мікроелементів, що дасть змогу систематично поліпшувати його поживний 

режим. Приблизно така ж кількість компенсуючих відчуження мінеральних 

добрив у стаціонарному досліді дасть змогу підвищити продуктивність 

сівозмін у середньому на 30 %. Тому одним з головних завдань цього 

сценарію є встановлення обсягів зростання фінансових витрат на виробничу 

інфраструктуру в разі її формування з урахуванням розширення кормової 

бази в майбутньому. 

Обґрунтовано доцільність введення моделей органічного землеробства 

з замкнутими циклами обігу елементів, забезпечення енергетичних потреб із 

власних джерел буде супроводжуватися зниженням собівартості органічної 

продукції на 30–40 % і зростанням її конкурентоспроможності на 

внутрішньому та зовнішніх ринках продовольства. 

За сучасної практики аграрного виробництва у Східному Лісостепу 

чистий прибуток без застосування агрохімікатів становить 

2,6–9,0 тис. грн/га. За рослинницької спеціалізації при середній багаторічній 

врожайності польових культур у досліді чистий прибуток становить 

0,2 тис. у. о./га. За організації переробки органічної сировини рослинництва 

капітальні фінансові витрати складатимуть 100 у. о./га з доведенням 

прибутковості до рівня 0,3 тис. у. о/га з терміном їх окупності один рік. За 

умов формування збалансованої галузевої структури з тваринництвом, 

переробкою, біоенергетичним комплексом капітальні витрати складатимуть 

4,5 тис. у. о./га, чистий прибуток – 3,6 тис. у. о./га. У разі сертифікації 

отриманої продукції як органічної ціна реалізації зросте на 60–100 % з 

чистим прибутком 0,9–8,8 тис у. о./га. 
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ABSTRACT 

Kudria S. Scientific bases of formation of sustainable organic 

agroecosystems in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine. Qualifying scientific 

work as a manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Agricultural Sciences, specialty 

03.00.16 – ecology. Kharkiv National Agrarian University named after 

V. V. Dokuchaiev. Kharkiv, 2020. 

The dissertation analyses the results of twenty-year researches in field 

experiments and features of functioning of organic agroecosystems. The agro-

resource potential of the Eastern Forest-Steppe, tendencies of hydrothermal regime 

formation are estimated. The research area belongs to the eastern part of the forest-

steppe natural-climatic zone of Ukraine with an insufficient level of natural 

moisture supply. Due to regional climate change, the average annual air 

temperature has a steady upward trend. On average over the years of research, 

compared to long-term indicators (7.2 oC), the average annual air temperature 

increased by 1,2 оС and this trend continues. Despite the general trend of 

decreasing annual rainfall, especially over the last three years, their average value 

for 1996–2019 corresponds to the level of the regulatory period (529 mm). In 

connection with a significant increase in the temperature regime, the level of 

potential evaporation in the region also increases, which significantly worsens the 

conditions for the natural moisture supply of the territory throughout the year. 

With modern climate change, the conditions of natural moisture supply of 

the study area have significantly deteriorated, which limits the realization of soil 

fertility potential and, as a consequence, the level of crop productivity. The average 

value of hydrothermal coefficient of Selianynov in 1995–2005 for April–



10 

September was 1.0–1.2, which according to the rating scale corresponds to low 

humidity, and in recent years less than 0.7 – very arid conditions. 

It has been found that the introduction of legumes into organic 

agroecosystems contributes to the optimization of agrophysical indicators of 

typical chernozem fertility, the balance of nutrients in it, which creates favorable 

conditions for plant development. 

The presence of legumes in crop rotations helps to improve the structural 

condition of typical chernozem. The number of agronomically valuable aggregates 

(0.25–10 mm) in the arable layer increased in crop rotations with soybeans, beans, 

vetch-oat mixture, lathyrus, lentils and peas, where it ranged from 74.5 to 77.2%. 

Assessment of the structural condition of the soil is good. The introduction of 

fallow and corn for silage into the crop rotation worsened the structural coefficient 

compared to the legume precursors of winter wheat by 0.67-1.06. The cultivation 

of legumes in organic agroecosystems helps to optimize the density of typical 

chernozem, which in crop rotations with peas, lathyrus, lentils, beans, soybeans 

and vetch-oat mixture ranged from 1.16 to 1.20 g/cm3. 

There is a tendency to increase the content of hydrolysis nitrogen in the 

arable soil layer in crop rotations with legumes with a significant increase 

compared to fallow and corn for silage by an average of 8 mg/kg of soil. The 

amount of mobile phosphorus in the arable soil layer ranged from 119–132 mg/kg 

of soil, and mobile potassium - from 121–137 mg/kg of soil. The highest content of 

these elements was in crop rotation with fallow. The humus content in the arable 

soil layer of crop rotations varies from 4.13 to 4.40 %. There is a tendency to 

increase the content of humus in the soil in crop rotation with corn for silage. 

The smallest deficiency of humus in a crop rotation with a vetch-oat mixture. 

The placement of winter wheat after legume precursors is accompanied by 

an increase in the biological activity of the soil. The highest level of canvas 

decomposition occurs in fields with lentils (23.5 %) and peas (23.1 %). Crop 

rotations with lathyrus, vetch-oat mixture, beans and soy have a high activity of 
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microflora in the soil. The biological activity of the soil decreases against the 

background with pure fallow (19.6 %) and corn for silage (20.4%). 

The lowest number of weeds was determined in the wallow crop rotation - 

30 pcs/m2. Counting the number of pests (aphids, thrips, bread beetles) also 

showed the advantage of this crop rotation. There were fewer of them in crops with 

winter wheat placed after fallow and occupied fallow, and in crops of spring 

barley – only in crop rotations with fallow. 

The substantiation of crop rotations for farms of various specializations has 

been made. The productivity of the season is designated. It was the largest in crop 

rotations with leguminous predecessors of winter wheat: soybeans, peas, lentils 

and vetch-oat mixture, under the conditions of use for the third year of rotation of 

sugar beets. The yield of fodder protein units in these variants was 3.78; 3.75; 3.72 

and 3.71 t/ha. When placing buckwheat on the third field of short-term crop 

rotations, their productivity was reduced by 1.4 times. A significantly lower yield 

of fodder protein units was determined in crop rotations with fallow - 3.21 t/ha, 

which is because of the lack of production in the fallow field. 

It has been found that in the systems of organic farming the best are crop 

rotations with legumes, soybeans, lathyrus, lentils, which provided higher 

productivity of arable land. In the production of livestock products, a promising 

field in organic agroecosystems is occupied by a vetch-oat mixture fallow. High 

productivity in experimental crop rotations was provided by sugar beets and winter 

wheat. Growing these crops will increase crop productivity in organic farming. 

The regularities of the influence of different hydrothermal conditions on the 

dynamics of soil properties are revealed. The correlation analysis of the influence 

of hydrothermal conditions on the yield of crops in crop rotations shows 

the presence of certain patterns of crop formation in different periods of 

development. This will make it possible to plan cultivation technologies in organic 

farming, the elements of which are the selection of crops, varieties and hybrids for 

certain hydrothermal conditions, sowing dates, care of crops, and so on. 

Establishing patterns of influence and interaction of various factors will allow to 
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effectively regulate the processes of growth and development of crops, in 

particular through water melioration. 

Balance studies of the peculiarities of the nitrogen, phosphorus and 

potassium cycle have been carried out. The search for mathematical relationships 

between the yield of crops of crop rotations and their precursors, the amount of 

precipitation, air temperature, the volume of non-commercial part of the crop 

entering the soil and the reserves of the main nutrients in it has been carried out. 

The search for correlations between moisture conditions, precursors, 

nitrogen reserves, grain yields and non-marketable products has shown a direct 

link between these factors in the cultivation of winter wheat after legumes. No 

such links have been established in the cultivation of sugar beets, buckwheat and 

spring barley. It is advisable to increase the share of legumes in order to expand the 

ratio between grain and straw of winter wheat in organic farming to optimize the 

content of organic matter in the soil in the structure of arable land. 

It has been found that the influence of the first crop rotations is most 

manifested on the yield of winter wheat and sugar beets (R2 = 0.66), less – on 

buckwheat, and especially on barley. The proportion between the roots of sugar 

beets and tops was 1: 0.35–0.37, and between grain and straw of wheat, buckwheat 

and barley – 1:1.4–1.5; 1:1.8–2.0 and 1:1.3. 

The statistical dependence between humus losses and plant biomass inflow 

in crop rotations is established. It has been found that the existing features of 

agrometeorological conditions, crop productivity levels, the ratio of basic and non-

commodity products and the amount of its entry into the soil allow to compensate 

for losing humus by 77–84% at R2 = 0.54. 

Correlations were found between the yield of basic and non-commodity 

products and the total reserves of nitrogen, phosphorus and potassium in the soil, 

the yield of grain and straw, and the ratio of basic and non-commodity products. 

The obtained results make it possible to determine the volume of production of 

non-commodity crop products according to the yield data of the main products in 

order to use them for fertilizer in the system of organic production. In order to 
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achieve a deficit-free balance of organic matter and energy in the soil, it is 

advisable to grow legumes in crop rotations with a wide ratio of grain to straw: 

peas, lathyrus, lentils and beans. 

The search for correlations showed that the productivity of crops in crop 

rotations is more influenced by the nitrogen regime of the soil. Therefore, the role 

of legumes and their ability to fix atmospheric nitrogen in organic agroecosystems 

is increasing. The positive effect of plant residues on the formation of nitrogen 

reserves in general by crop rotation is noted, which indicates the importance of 

the legume component in it in comparison with corn. No such effect was observed 

in the content of phosphorus and potassium in the soil. 

To increase the economic performance of organic production, the most 

promising legumes are soybeans and beans. These crops, along with the positive 

impact on the ecological condition of the soil (improvement of agrophysical and 

agrochemical indicators), increase the net profit of 7.6–9.0 thousand hryvnias per 

hectare and profitability – 67–79 %. 

Modeling of organic production on the example of the farm "Kolos 2000" of 

Chuguiv district of Kharkiv region was carried out with the help of the software 

computer complex "Agroecosystem". 

Five variants of perspective models of enterprise development are analyzed, 

in particular on production of different types of organic products: organic grain; 

processing of organic grain into food; development of animal husbandry and 

bioenergy, cultivation and processing of sugar beet roots; increasing the 

productivity of crop rotations due to the high level of recycling of nutrients with 

organic fertilizers of animal origin. The first – involves the transition to 

the production of organic crop products using only non-marketable products for 

fertilizer. Crop yield: 1 – peas – 1.9 t/ha, 2 – winter wheat – 3.7 t/ha, 

3 – buckwheat – 1.2 t/ha, 4 – spring barley – 2.1 t/ha. This scenario assumes the 

sale of grain without processing. With an average field size of 507 hectares at 

the enterprise, its average gross production, respectively, by crops will be: peas or 
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other legumes of the studied crop rotations - 900 tons, winter wheat - 1800 tons, 

buckwheat – 600 tons, spring barley – 1000 tons. Total – 4300 tons or 2.1 t/ha. 

The second is similar to the first model, with the creation of infrastructure 

for grain storage, its gradual processing into cereals, packaging and storage of 

finished products. Expected gross harvest: peas – 400 tons, lathyrus and lentils 

300 tons, beans – 600 tons, winter wheat – 3000 tons, buckwheat – 1000 tons, 

spring barley – 2000 tons. To process this amount of raw materials, it is necessary 

to have modern equipment that ensures the yield of groats from cereals and 

legumes at the level of 80%, and from buckwheat – 65 %. As a result, the average 

annual production of finished products will amount to about 3.5 thousand tons. 

The third – is considered to assess the feasibility of organizing 

the production of organic livestock products. Crop yields in crop rotations: 

peas – 1.9 t/ha, winter wheat – 3.7 t/ha, annual grasses (hay, haylage) – 15 t/ha of 

green mass, corn for silage – 23 t/ha of green mass. Straw will be used for 

livestock needs. As established in a stationary experiment, its ratio to grain for peas 

and winter wheat is 1:1.5. 

The fourth is similar to the third model with the involvement of sugar beet 

(25 %) in the structure of sown areas and with their processing and sugar 

production. The average annual yield of root crops in the experiment is 27 t/ha, the 

ratio of root crops to tops is 1:0.4. This scenario provides for the inclusion of a 

sugar refinery in the infrastructure. The main expected advantages over the 

previous model are the higher productivity of sugar beet root crops than fodder 

crops, the concomitant production of juicy feed in the form of tops and bagasse, 

the possibility of its systematic inclusion in animal feed rations in a fresh state, a 

significant increase in the digestibility of concentrated feed by adding molasses. 

The fifth model. In the case of the introduction of the third and fourth 

models, in comparison with crop specialization with biohumus, after the 

processing of manure for biogas, most of the macro- and microelements taken out 

with the crop will return to the soil, which will systematically improve its 

nutritional regime. Approximately the same amount of compensating for 
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the alienation of mineral fertilizers in the stationary experiment will increase crop 

productivity by an average of 30 %. Therefore, one of the main tasks of this 

scenario is to establish the growth of financial costs for production infrastructure in 

the case of its formation, taking into account the expansion of the feed base in the 

future. 

The expediency of introducing models of organic farming with closed cycles 

of elements circulation has been substantiated, ensuring energy needs from its own 

sources will be accompanied by a decrease in the cost of organic products by 30-

40% and an increase in its competitiveness in the domestic and foreign food 

markets. 

According to the modern practice of agricultural production in the Eastern 

Forest-Steppe, the net profit without the use of agrochemicals is 2.6–9.0 thousand 

hryvnias per hectare. In crop specialization with an average long-term yield of field 

crops in the experiment, the net profit is 0.2 thousand c. u./ha. For the organization 

of processing of organic raw materials of plant growing capital financial expenses 

will make 100 c. u./ha with bringing the yield to the level of 0.3 thousand c. u./ha 

with a payback period of one year. Under the conditions of formation of a balanced 

branch structure with animal husbandry, processing, bio-energy complex, capital 

expenditures will amount to 4.5 thousand c. u./ha, net profit – 3.6 thousand 

c. u./ha. With certification of the received products as organic, the sales price will 

increase by 60–100 % with a net profit of 0.9–8.8 thousand c. u./ha. 

Key words: agroecosystem, hydrothermal conditions, field, agrotechnical 

experiments, crop rotation, legume component, productivity, organic-oriented 

model, correlation, computer models. 
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ВСТУП 

Урожайність культур і продуктивність сівозмін в органічних 

агроекосистемах визначаються взаємодією низки різних чинників: обсяг 

виносу поживних речовин попередниками, співвідношення основної та 

нетоварної продукції, кількість і якість рослинних решток малоцінної 

частини врожаю, запаси рухомих біогенних елементів, співвідношення азоту 

до вуглецю, біологічна активність ґрунту, агрофізичні його властивості, 

фітосанітарний стан посівів та ін. Усі ці чинники тісно пов’язані між собою 

та впливають на врожайність вирощуваних культур. Водночас вплив 

згаданих вище чинників на процеси фотосинтезу, а також їх взаємовплив, 

значною мірою залежить від специфіки гідротермічних умов окремих років. 

За використання інтенсивних агротехнологій і систем землеробства більшість 

вказаних заходів у підготовчий період і безпосередньо в процесі 

органогенезу підлягає регулюванню за допомогою хіміко-техногенних 

ресурсів, здебільшого шляхом застосування агрохімікатів. Але у зв’язку зі 

стрімкими кліматичними змінами в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України 

все вищою стає вірогідність настання років з високим температурним 

режимом і дефіцитом вологи. За таких умов зростають ризики неефективного 

застосування засобів антропогенного походження. З іншого боку, в агросфері 

набувають поширення органічні системи землеробства з виробництвом 

екологічно безпечної продукції. 

Питання розвитку органічного виробництва у своїх публікаціях досить 

глибоко аналізують такі автори: С. С. Антонець, В. І. Артиш, М. І. Кобець, 

А. С. Лук’яненко, Є. В. Милованов, П. В. Писаренко, В. М. Писаренко, 

Ю. О. Тараріко, Е. Г. Дегодюк, Т. О. Чайка, В. О. Шлапак, І. А. Шувар та ін. 

Саме обґрунтуванню доцільності формування органічних 

агроекосистем в умовах східної частини Лісостепу України присвячено цю 

наукову роботу. Одне з її основних завдань – розширення знань про значення 

і кількісні параметри чинників, які формують умови росту і розвитку 
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сільськогосподарських культур стосовно їхнього взаємовпливу в різних 

сівозмінах та з урахуванням змін параметрів родючості ґрунту. 

Актуальність теми. За визначенням Міжнародної федерації 

органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) органічна 

сільськогосподарська виробнича система – це та система, що підтримує 

здоров’я ґрунтів, екосистем і людей. Вона залежить від біологічних процесів, 

біологічного різноманіття та характерних для місцевих умов природних 

циклів. При цьому обмежується використання шкідливих ресурсів, які 

викликають несприятливі наслідки. 

За даними FIBL, у 2016 р. з 230 країн, у 178 культивується органічне 

сільське господарство, 87 з них мають власні закони у сфері виробництва й 

обігу органічної продукції. Нині органічним сільським господарством у світі 

займаються на площі 45 млн га. Сучасне органічне виробництво в Україні 

розвивається впродовж 20 років і в теперішній час ведеться на площі більш 

ніж 400 тис. га. 

Наведені факти свідчать, що ця сфера виробничої діяльності має 

потужний потенціал розвитку і запит сьогодення. Необхідно також 

ураховувати, що в Україні залишилося лише декілька невеликих регіонів, де 

ґрунти ще не забруднені до небезпечних меж і на них можливе виробництво 

органічної продукції рівня світових стандартів. Зокрема, це північно-західні 

райони Харківської області, Північно-Полтавський регіон, що охоплює 

більшу частину Полтавської області, південно-східні райони Сумської 

області, південно-східні райони Чернігівської області, західні райони 

Київської та Черкаської областей. У свою чергу це зумовлює необхідність 

продовження наукових досліджень, спрямованих на розроблення 

концептуальних засад органік-орієнтованої моделі розвитку аграрного 

сектора економіки України. 

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

Дисертацію виконано впродовж 1996–2015 рр. у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва. 
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Експериментальні й теоретичні дослідження за темою дисертаційної роботи є 

складовою частиною тематичної програми науково-дослідних робіт кафедри 

землеробства ім. О. М. Можейка ХНАУ ім. В. В. Докучаєва Міністерства 

освіти і науки України за завданням: «Розробити польові сівозміни з 

короткою ротацією для умов Лівобережного Лісостепу та північної частини 

Степу України» (номер державної реєстрації 0101U008365), «Оптимізація 

сівозмін короткої ротації як фактора раціонального використання ріллі за 

умов східного регіону України» (номер державної реєстрації 0113U003307) і 

за завданням «Розробити ландшафтно-адаптивні основи систем землеробства 

Лівобережного Лісостепу та Північного Степу України» (номер державної 

реєстрації 0117U002512), де здобувач був відповідальним виконавцем, або 

керівником досліджень. 

Мета і завдання дослідження. Основна мета – оцінити агроресурсний 

потенціал східної частини лісостепової зони, встановити тенденції змін 

основних параметрів родючості чорнозему типового в системі органічного 

землеробства, розробити перспективні моделі аграрного виробництва з 

отриманням органічних продуктів і оптимізацією рівня прибутковості 

органічних агроекосистем. 

Для досягнення поставленої мети та реалізації робочої гіпотези 

передбачалося вирішення таких завдань: 

– проаналізувати сучасні тенденції розвитку органічної системи 

землеробства, значення окремих її складових, зокрема за умов природного 

фону; 

– встановити тенденції формування гідротермічного режиму території 

за умов змін клімату; 

– за змінних погодних умов оцінити потенціал продуктивності 

перспективних сівозмін при веденні органічного виробництва. 

– проаналізувати спрямованість тривалої динаміки процесів змін 

параметрів ґрунтової родючості в системі землеробства без застосування 
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агрохімікатів з використанням на добриво лише нетоварної продукції 

рослинництва; 

– встановити основні закономірності впливу і взаємовпливу 

попередників, змінних умов поживного режиму ґрунту та гідротермічних 

ресурсів на процеси формування врожайності культур і продуктивності 

сівозмін; 

– на основі отриманих експериментальних даних розробити 

перспективні моделі аграрного виробництва з отримання органічної 

продукції; 

– оцінити економічну доцільність розвитку органічних агроекосистем 

різної спеціалізації стосовно потенціалу біопродуктивності чорнозему 

типового. 

Об’єкт дослідження – закономірності впливу змінних гідротермічних 

умов, поживного режиму ґрунту, попередників і нетоварної продукції на 

процеси формування врожайності культур і продуктивність сівозмін у 

системі екологічного землеробства без застосування агрохімікатів. 

Предмет дослідження – показники агрометеорологічних умов регіону, 

параметри родючості ґрунту, рівні та коливання врожайності культур і 

продуктивності сівозмін, сценарії розвитку органічного виробництва різної 

спеціалізації, економічні показники перспективних моделей органічних 

агроексистем. 

Методи дослідження. У процесі виконання дослідницької роботи для 

досягнення поставленої мети, були використані загальнонаукові та спеціальні 

для аграрної науки методи досліджень. 

Загальнонаукові: 

- метод гіпотез – розробка теми дослідження, складання схеми 

досліду; 

- метод експерименту – різні сівозміни; 

- метод аналізу – вивчення об’єкта досліджень; 

- метод синтезу – формування висновків і узагальнень; 
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- метод індукції – виділення сівозмін з найвищою продуктивністю та 

привабливістю рослинницької продукції. 

Спеціальні: 

- тривалий польовий метод – для визначення потенціалу 

продуктивності короткоротаціцйних сівозмін; 

- лабораторний метод – визначення агрофізичних, агрохімічних і 

біологічних показників родючості ґрунту за загальноприйнятими в 

землеробстві, агрохімії та рослинництві аналітичними методами; 

- розрахунково-порівняльний – об’єктивна оцінка експериментальних 

даних: оцінка продуктивності, економічної та енергетичної 

ефективності сівозмін короткої ротації; 

- метод математичної статистики – підготування експериментальних 

даних до аналізу і визначання вірогідності та точності отриманих 

результатів на основі комплексного підходу; 

- метод багатоваріантного імітаційного комп’ютерного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати, що 

визначають наукову новизну виконаного дослідження, полягають у такому: 

вперше: 

– для зони недостатнього зволоження Східного Лісостепу за сучасного 

економічного стану сільського господарства надано всебічне агроекологічне 

обґрунтування широкому набору сівозмін різної господарської спрямованості 

за умов збереження родючості ґрунту; 

– за багаторічний період для території Східного Лісостепу здійснено 

аналіз гідротермічних умов у контексті кліматичних змін, зокрема з 

використанням показника КВБ з оцінкою частоти повторень різних рівнів 

зволоження вегетаційного періоду; 

– встановлено середні рівні врожайності 12 культур і продуктивність 

16 сівозмін, а також межі їх коливання за 20-річний період за умов 

застосування на добриво тільки нетоварної продукції рослинництва без 

використання агрохімікатів; 
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– розкрито закономірності впливу змінних гідротермічних умов на 

динаміку властивостей чорнозему типового, зокрема агрофізичних і 

агрохімічних; 

– запропоновано термін «органічна агроекосистема» як стала, 

сформована на засадах замкнених циклів біогенних елементів аграрна 

виробнича система з отримання екологічно безпечної сільськогосподарської 

продукції; 

удосконалено: 

– вивчення впливу на вміст елементів живлення та гумусу в ґрунті 

сівозмін із чергуванням різних культур; 

– балансові дослідження особливостей кругообігу органічного 

вуглецю, азоту, фосфору та калію, що формується за специфічних умов 

органічної системи землеробства без використання мінеральних добрив; 

– пошук математичних взаємозв’язків між урожайністю культур 

сівозмін та їх попередників, кількістю опадів, температурою повітря, обсягом 

надходження в ґрунт малоцінної частини врожаю на добриво та запасами в 

ньому основних елементів живлення; 

набули подальшого розвитку: 

– питання щодо впливу сівозмін насичених бобовим компонентом на 

основні параметри показників родючості ґрунту, балансу поживних речовин, 

фітосанітарного стану посівів, виходу відновлювальної енергії в 

агрофітоценозі; 

– методичні підходи до проведення комплексної оцінки різних 

сівозмін; 

– перспективні сценарії формування органічних систем землеробства й 

аграрного виробництва на основі отриманих результатів із використанням 

методу багатоваріантного імітаційного комп’ютерного моделювання; 

– опрацювання варіантів агроекосистеми на прикладі типового для 

регіону сільськогосподарського підприємства зі збалансованим 
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виробництвом органічної продукції, біоенергії та органічних добрив і 

високим рівнем економічної ефективності. 

Практичне значення одержаних результатів. Аналіз кліматичних 

змін у районі свідчить, що за гідротермічним коефіцієнтом (ГТК) у 58 % 

випадків відзначаються посушливі умови вегетаційного періоду. За 

показником КВБ тенденція до збільшення дефіциту вологи в часі 

підтверджується і це є головним чинником низької продуктивності 

сільськогосподарських земель, зокрема за низької ефективності в умовах 

використання антропогенних ресурсів. Таке положення свідчить про 

необхідність розвитку на цих територіях зрошуваних меліорацій, зокрема 

краплинного зрошування в умовах дефіциту водних ресурсів. Отримані 

результати також дають змогу управлінським структурам 

сільськогосподарських підприємств активно коригувати обсяг застосування 

добрив. У свою чергу встановлені закономірності коливання температурного 

та поживного режимів супроводжуються істотними змінами врожайності 

культур, співвідношенням основної і нетоварної продукції та обсягом 

надходження в ґрунт свіжої органічної речовини, що також істотно 

відбивається на продуктивності посівів наступного року. Важливим також є 

висновок про існування певних проміжків часу протягом вегетації та 

попереднього осінньо-зимового періоду, коли умови теплозабезпечення і 

зволоження помітно впливають на стан посівів та їх продуктивність. 

Отримані наукові результати дають змогу на всіх рівнях управління регіону 

ефективніше планувати не тільки поточну виробничу діяльність, але й 

опрацьовувати стратегічні рішення в напрямі формування максимально 

адаптованої до наявного агроресурсного потенціалу галузевої структури 

аграрного виробництва з високими показниками економічної ефективності. 

Зокрема це стосується впровадження органічних та екологічно 

збалансованих систем землеробства й аграрного виробництва. 

Матеріали та висновки за темою дисертації покладено в основу низки 

рекомендацій для господарств регіону, відображено в «Системі ведення 
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сільського господарства Харківської області (наукове супроводження 

«Комплексної програми розвитку сільського господарства Харківської 

області у 2001–2005 рр. та на період до 2010 р.»)» і впроваджено у 

Державному підприємстві «Дослідне господарство «Елітне» Інституту 

рослинництва НААН» Харківського району Харківської області, ПП «Азіз» 

Балаклійського району Харківської області, ФГ «Ріпки» Богодухівського 

району Харківської області та ТОВ «АГРОЕКСПЕРТ» Харківського району 

Харківської області. 

Результати науково-дослідних робіт впроваджено в навчальний 

процес під час викладання навчальних дисциплін «Екологічне землеробство» 

«Органічне землеробство» та «Сучасні системи землеробства» для студентів 

спеціальностей 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 015 «Професійна освіта» 

освітніх рівнів бакалавр і магістр Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва. 

Особистий внесок здобувача. Автор безпосередньо здійснив 

теоретичне обґрунтування напряму, визначив мету й актуальні завдання 

досліджень, методику їх проведення. Дисертаційну роботу виконано й 

оформлено особисто автором, який, на високому методичному рівні, згідно з 

програмою досліджень проводив польові дослідження та лабораторні аналізи 

у стаціонарному досліді кафедри землеробства ім. О. М. Можейка впродовж 

1996–2015 рр. Автор самостійно систематизував і узагальнив одержані 

результати, здійснив математичну обробку й аналіз даних, сформулював 

теоретичні висновки роботи та практичні рекомендації виробництву, 

апробацію отриманих результатів і підготування наукових праць до друку, а 

також трансфер результатів досліджень в агроформуваннях. У різні роки, 

протягом періоду проведення досліджень, автор був як науковим керівником, 

так і відповідальним виконавцем завдань наукових досліджень. Певний 

внесок у роботу зробили співробітники кафедри, аспіранти, студенти-

дипломники, які є співавторами низки опублікованих праць і яким здобувач 
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висловлює щиру вдячність. Особистий внесок здобувача в проведенні 

експериментальних досліджень та отриманні наукових даних – на рівні 80 %. 

Апробація матеріалів дисертації. Оприлюднення та обговорення 

результатів досліджень і основних теоретичних положень дисертаційної 

роботи відбувалося на таких заходах: V з’їзді Українського товариства 

ґрунтознавців та агрохіміків «Ґрунти–екологія–продовольство» (Рівне, 1998); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Ноосфера й окультурювання 

ґрунтів» (Харків, 1999); Всеукраїнській конференції молодих вчених 

«Агроекологія як основа стабільності сільського господарства» (Харків, 

2000); Міжнародній науково-практичній конференції «Ґрунтознавство і 

агрохімія на зломі тисячоліть» (Харків, 2001); 3-й науково-теоретичній 

конференції Українського наукового товариства гербологів «Забур’яненість 

посівів та засоби і методи її зниження» (Київ, 2002); Міжнародній науковій 

конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження Олексія 

Михайловича Можейка (Харків, 2002); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми сучасного землеробства» (Луганськ, 2003); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми степового 

землеробства і рослинництва та їх вирішення в реформованих 

сільськогосподарських підприємствах» (Миколаїв, 2003); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Геоекосистеми України – 

біопродуктивність, еволюція, моніторинг і використання» (Харків, 2003); 

науково-практичній конференції «Проблеми збереження родючості 

Полтавських чорноземів (Полтава, 2004)»; 4-й науково-теоретичній 

конференції Українського наукового товариства гербологів «Проблеми 

бур’янів і шляхи зниження забур’янення орних земель» (Київ, 2004); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Шляхи підвищення 

ефективності землеробства та родючості ґрунтів» (Одеса, 2004); 

Міжнародній науковій конференції «Культурний ґрунтогенез і ноосферна 

перспектива інформаційного суспільства» (Харків, 2004); Міжнародній 

науковій конференції «Екологія: проблеми адаптивно-ландшафтного 
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землеробства» (Житомир, 2005); науковій конференції «Біологічні системи в 

життєдіяльності рослин» (Умань, 2005); 5-й науково-теоретичній конференції 

Українського наукового товариства гербологів «Комплексні дослідження 

рослин-експрелентів і системи захисту орних земель в Україні від бур’янів» 

(Київ, 2006); X Міжнародній науково-виробничій конференції «Проблеми 

сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі та шляхи їх 

вирішення» (Бєлгород), 2006); у відділенні Поморського осередку 

дорадництва у Старому Полі, Республіка Польща, 2008; Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інноваційні агротехнології в умовах 

глобального потепління» (Мелітополь, 2009); Міжнародній науково-

практичній конференції «Наукові основи землеробства у зв’язку з потепління 

клімату» (Миколаїв, 2010), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату» (Мелітополь, 2013); 

науково-практичній конференції «Вирощування органічної 

сільськогосподарської продукції: технології, сертифікація, досвід» (Харків, 

2014); IX делегатському з’їзді Українського товариства ґрунтознавців та 

агрохіміків «Охорона ґрунтів – основа сталого розвитку України» (Миколаїв, 

2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові засади 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» (Харків, 

2017); XI Делегатському з’їзді Українського товариства ґрунтознавців та 

агрохіміків «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра» (Харків, 2018); 

II Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові засади підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва» (Харків, 2018); 

III Міжнародній науково-практичній конференції «Стан і перспективи 

розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур» (Дніпро, 2018); 

III Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові засади 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» (Харків, 

2019); тренінгу 2 «Сівозміна в умовах Степу на сході України» навчальної 

програми ФАО (Ізюм, 2019); II Всеукраїнській науковій інтернет-конференції 
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«Інноваційні технології в рослинництві» (Кам’янець-Подільський, 2019); 

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові засади 

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» (Харків, 

2020), семінарі «Сівозміни з короткою ротацією в умовах зміни клімату» 

(Харків, 2020); XXI Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми 

землеробської механіки», присвяченій 90-річчю Харківського національного 

технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка та 120-й 

річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 

(Харків, 2020); Міжнародній науково-практичній конференції факультету 

захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, присвяченій 130-річчю від дня 

народження академіка ВАСГНІЛ, член-кореспондента НАНУ, доктора 

біологічних наук, професора, фундатора та першого декана факультету 

Т. Д. Страхова «Проблеми екології та екологічно орієнтованого захисту 

рослин» (Харків, 2020). 

Результати дослідження щорічно обговорено та затверджено на 

підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу і 

здобувачів наукових ступенів Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва та засіданнях кафедри землеробства 

ім. О. М. Можейка, обласних науково-практичних семінарах спеціалістів 

(1996–2020 рр.). 

Публікації. Основні наукові результати досліджень і наукові 

положення дисертаційної роботи опубліковано у 93 наукових працях, із них 

монографій та наукових видань – 4, статей у фахових наукових виданнях 

України – 37, статей в наукових виданнях інших держав – 4, праць 

апробаційного характеру – 33, праць, що додатково відображають наукові 

результати дисертації – 15. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

шести розділів, висновків, рекомендацій виробництву, списку використаних 

джерел і додатків. 
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Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 458 сторінок 

комп’ютерного тексту. Дисертація містить 51 таблицю, 43 рисунки і 

13 додатків. Список використаних джерел налічує 634 найменування, 

зокрема 35 латиницею. 

 

У вступі використані наукові джерела [1–11]. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ (огляд літератури) 

1.1. Історичні аспекти розвитку системи органічного землеробства, 

особливості та перспективи 

Україна має неоціненне національне багатство – найродючіші ґрунти, 

що становлять близько 70 % ґрунтового покриття країни. Займаючи близько 

4 % світового суходолу, Україна має 12 % світових площ чорноземних 

ґрунтів. Ця особливість визначає об’єктивний статус України як розвиненої 

аграрно-промислової держави. За біокліматичним потенціалом і 

прогресивністю технологій українські ґрунти можуть забезпечити 

врожайність 6–7 т/га зернових колосових культур, 10–12 т/га зерна 

кукурудзи, 60–80 т/га буряків цукрових, 4–5 т/га насіння соняшника та 

відповідні врожаї інших культур. Фактично ці потенційні можливості 

використані лише на 30–50 % через порушення екологічної відповідності 

сучасних технологій, нехтування вимог законів природи та землеробства. 

Особливу тривогу викликає кризовий екологічний стан агроландшафтів 

України, результатом якого є зниження родючості ґрунтів. Необхідні 

термінові системні заходи оптимізації природокористування, приведення 

природної системи до рівноваги. С. П. Танчик, Л. В. Центило, Ю. П. Манько 

та ін. [12] наголошують, що в найближчі 1–2 десятиріччя в Україні настане 

настільки масштабна втрата ґрунтів, що за своїми наслідками перевищить 

навіть глобальну зміну клімату. Таку думку висвітлюють і німецькі вчені 

щодо ґрунтів країн Європейського Союзу. 

У результаті господарської діяльності на земній кулі 70 % угідь у 

посушливій зоні знаходяться в критичному стані, а частині земель загрожує 

опустелення. Щорічно на планеті гине 1 % лісів і особливо швидко цей 

процес іде в країнах, що розвиваються. У результаті ерозійні процеси досягли 

надкритичного рівня. До низки країн, яких торкається екологічна криза, 

входить також Україна [13]. 
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Своєрідним етапом створення інтенсивних агроекосистем стало 

застосування значної кількості хіміко-техногенних ресурсів і енергії, що 

сприяло підвищенню їх продуктивності. У результаті стало зрозумілим, що 

сформоване ціною таких великих витрат сільськогосподарське виробництво 

виявилося не конкурентноспроможним порівняно з аграрними системами 

розвинених країн. 

Проблеми вимагали пошуку нових, ефективніших напрямків 

вирішення питання формування сталого розвитку агроекосистем. У країнах 

Західної Європи пошуки нових екологобезпечних агротехнологій привели до 

розвитку альтернативного землеробства. Теоретичне обґрунтування 

початкової концепції альтернативного землеробства було запропоновано ще 

в 1924 р. і за цей час трансформувалося в ряд систем, різниця між якими не 

завжди носить чітко визначений характер [14–16]. 

У Франції найбільшого поширення набула біологічна система 

землеробства, що базується на повній відмові від застосування мінеральних 

добрив і пестицидів. Родючість ґрунту підтримується виключно за рахунок 

органічних добрив: гною, сидератів тощо. При цьому гній обов’язково 

компостується, проходячи через аеробний розклад [17]. У США 

найпоширеніша органічна система без застосування синтетичних добрив, 

пестицидів або регуляторів росту. У країнах Західної Європи засноване й 

особливо поширено органо-біологічне землеробство. Цей напрям передбачає 

мінімальний обробіток ґрунту з використанням мікробіологічних процесів, 

тобто біологізація виробництва досягається за рахунок максимальної 

стимуляції ґрунтової мікрофлори. Дозволено застосування лише органічних і 

деяких важкорозчинних добрив, які вносять у ґрунт поверхнево. Одна з 

найбільш розвинених в Європі є біодинамічна система. Поряд із загальними 

для всіх інших альтернативних систем принципами, вона враховує не лише 

природні ритми, але й космічні. 

Органічне виробництво – це цілісна система господарювання 

підприємством і виробництвом харчових продуктів, яка поєднує в собі 
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найкращі практики з огляду на збереження довкілля, високий рівень 

біорізноманіття, збереження природних ресурсів, дотримання високих 

стандартів належного утримання (добробуту) тварин і методу виробництва, 

який відповідає певним вимогам до продуктів, які вироблені з використанням 

речовин і процесів природного походження [18]. Поширення органічного 

виробництва є найбільш перспективним напрямом розвитку сільського 

господарства. 

Органічне агровиробництво є цілісною системою принципів, норм і 

вимог, зокрема, політичних і правових, що виступають важливими 

регуляторами в організації та реалізації сучасного сільськогосподарського 

виробництва. Міжнародна федерація з розвитку органічного землеробства 

(IFOAM) визначає органічне землеробство як таке, що об’єднує всі 

сільськогосподарські системи, які підтримують екологічно-, соціально- та 

економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції. В основі 

таких систем лежить використання локально-специфічної родючості ґрунтів 

як ключового елементу успішного виробництва. Такі системи 

використовують природний потенціал рослин, тварин та ландшафтів і 

спрямовані на гармонізацію сільськогосподарської практики та 

навколишнього середовища. 

Ринок органічних продуктів – один із тих, що найдинамічніше 

розвиваються в світі. З 2000 по 2016 рр. він виріс більше ніж уп’ятеро (з 18 

до 90 мільярдів доларів). Таким чином, органічне виробництво стало не менш 

вигідним, ніж експорт/імпорт звичайної зброї. За прогнозами Grand View 

Rezearch, 2018–2020 рр. ринок продовжить свій ріст зі швидкістю 15–16 % у 

рік і досягне у 2020–2022 рр. порядку 212 млн доларів США. Планується, що 

до 2025 р. об’єм ринку органічних продуктів може скласти від 15 до 20 % від 

світового ринку сільськогосподарської продукції. Лідером за об’ємом ринку 

органічної продукції є США, на які припадає 43 %. Потім з досить суттєвим 

відставанням ідуть країни Євросоюзу та Китай [2]. 
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Нині 17 країн знаходяться в процесі розробки та прийняття 

нормативно-правової бази в сфері органічного виробництва. В IFOAM 

зареєстровано як існуючі базові 46 органічних стандартів. З них 5 діють на 

території декількох країн, 29 національних [1]. 

Але за кількістю продукції, що вживається на душу населення 

європейські країни значно випереджають всіх інших. 

Кількість людей, які постійно вживають органічні продукти в світі, 

також за 15 років виросла не менше, ніж уп’ятеро, і склала близько 700 млн 

чоловік. Основні споживачі – люди з високими або середніми статками, які 

проживають у розвинених країнах. 2016 р. вперше країни Європи визнали, 

що ринок вживання органічних продуктів у Євросоюзі росте швидше, ніж їх 

виробництво [1]. 

В останні роки Європа та США покладають надії на ринки, що 

розвиваються, як на найперспективніші з точки зору забезпечення потреб в 

органічній продукції. Очевидно цим визначається те, що найбільша кількість 

виробників припадає на Індію, Уганду, Ефіопію та Мексику. 

Усього в світі сертифіковано більше 2,7 млн виробників. Однак слід 

підкреслити, що на відміну від США та РФ, де на одне підприємство може 

припадати від 100 до декількох тисяч гектарів землі, всі ці підприємства 

мають не більше трьох-чотирьох гектарів. В Європі цей показник 

знаходиться на рівні 20–25 га. Усього в світі на кінець 2015 р. сертифіковано 

більше 58 млн. га. За кількістю сертифікованих земель абсолютним лідером є 

Австралія, де сертифіковані 27 млн га землі [1]. 

Більшість країн суттєво програють їй за цим показником. Але 

важливим чинником тут є структура цих земель. Майже 70 % сертифікованих 

у світі земель – пасовища, сертифікація яких простіша і фінансові вкладення 

та підтримка їх в органічному стані мінімальна. Одначе важливішим тут є 

кількість земель в обробітку. Їх кількість не перевищує 15 %. Лідером по 

таких землях є США, але за потенціалом тут безумовний лідер РФ, яка має 

28 млн заліжних земель (тобто сільськогосподарські землі, які довгий час не 
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використовувалися, а значить у них не вносилися хімікати), велика частина з 

яких рілля. Важливим показником є і співвідношення земель в органічному 

землеробстві до загального об’єму сільськогосподарських земель. Більш ніж 

у 60 % країн цей показник не перевищує 1 % [2]. 

За визначенням Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (IFOAM) органічна сільськогосподарська 

виробнича система це та система, що підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем і 

людей. Вона залежить від біологічних стресів, біологічного різноманіття та 

характерних для місцевих умов природних циклів. При цьому обмежується 

використання шкідливих ресурсів які викликають несприятливі наслідки. 

Нині 17 країн знаходяться в процесі розроблення та прийняття нормативно-

правової бази в сфері органічного виробництва. В IFOAM зареєстровано як 

існуючі базовими 46 органічних стандартів. З них: 5 діють на території 

декількох країн, 29 національних [1]. 

Найбільш розвинені системи регулювання органічного сільського 

господарства існують в Європі, США, Японії, Індії, Канаді та Китаї. Про 

органічне сільське господарство прийняті закони в Україні, Республіці 

Молдові, Грузії, Вірменії. У жовтні 2015 р. аналогічний закон прийнято у 

Казахстані; йде підготовка законодавства в Білорусі. 

У розвинених Європейських країнах середня різниця між звичайним 

товаром на полиці й органічним складає 15–50 % [2]. 

Сьогодні продукція органічного походження стає все більш 

привабливішою як для європейського, так і для національного споживача, 

враховуючи те, що Україна має потужний агропромисловий потенціал, 

придатний для вирощування та переробки продукції органічного 

походження, вона може стати одним із головних експортерів цієї продукції 

на ринку ЄС. Однак для цього вона повинна гармонізувати свою нормативно-

правову базу з вимогами європейських Постанов, Регламентів, Директив [19]. 

Формування належного політико-правового забезпечення розвитку 

органічного аграрного виробництва в Україні тільки набуває реальних 
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обрисів, і цей процес не можна вважати цілком завершеним. Перед 

вітчизняними політиками та законодавцями стоїть гостра проблема 

створення системної правової та інституційної бази для розвитку цього 

важливого сектора агровиробництва, і, що важливіше, тим самим сприяти 

поступальному утвердженню стилю життя, праці та відпочинку українських 

громадян, побудованих на засадах гармонії з природним і соціальним 

середовищем замість дисбалансу, котрий нерідко нині присутній у 

вітчизняному соціумі [20]. 

Таким чином, органічний сектор усе впевненіше розвивається не лише 

на міжнародній арені загалом, але й у нашій державі, яка за останні роки 

стала вагомим гравцем на органічній мапі світу. За даними Федерації 

органічного руху України, лише за останні десять років кількість виробників 

органічної продукції зросла в Україні майже вчетверо. При цьому площа 

сільськогосподарських угідь, на яких у нашій країні ведеться органічне 

аграрне виробництво відповідно до міжнародних стандартів, за цей же період 

зросла до позначки 420000 га. За ці десять років значно зріс не лише експорт 

органічної продукції з України, але й збільшився вітчизняний внутрішній 

ринок споживання органічних продуктів. Органічне сільське господарство 

істотно сприяє вирішенню глобальних екологічних та соціальних проблем і 

досягненню основних цілей сталого розвитку на всіх континентах 

планети [21]. 

Сьогодні внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні 

продовжує розширюватися через основні мережі супермаркетів, які активно 

розвивають привабливу та іміджеву лінійку органічних продуктів. 

Основними видами органічної продукції в державі є: зернові культури, м’ясо, 

молочні продукти, крупи. Український виробник пропонує вже більше ніж 

100 найменувань товарів власного виробництва. Особливістю цієї технології 

є відмова від застосування хімічних добрив, вирощування генетично 

модифікованих організмів, жорсткого контролю якості тощо. Як результат 
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отримують екологічно-безпечні органічні продукти, які відрізняються 

високою якістю та вищими смаковими характеристиками. 

Вартість імпортної органічної продукції більша у середньому в три–

п’ять рази за рахунок затрат на транспортування, використання назв відомих 

світових брендів. Такі передумови стимулюють розвиток вітчизняного 

органічного землеробства. Природна потенційна родючість ґрунту та 

сприятливі кліматичні умови сприяють попиту не лише в нашій державі, а й 

у країнах європейського союзу [22]. 

Найбільшими країнами-імпортерами української «органіки», за даними 

Органік Стандарт, є Нідерланди (100 тис. т), Німеччина (50 тис. т), 

Великобританія (40 тис. т), Італія (30 тис. т), Австрія (14 тис. т), Польща 

(7 тис. т), Швейцарія (6 тис. т), Бельгія (3 тис. т), Чехія (3 тис. т), Болгарія 

(2 тис. т). 

Основними продуктами українського експорту є пшениця (80 тис. т), 

кукурудза (74 тис. т), соя (17 тис. т), ячмінь (12 тис. т), соняшник (12 тис. т), 

пшениця спельта (8 тис. т), яблука/концентрат (5 тис. т), пшоно/просо 

(4 тис. т), ріпак (4 тис. т), чорниця (заморожена) (4 тис. т) тощо. Загалом 

експортується близько 80 % органічної продукції, виробленої в Україні [23]. 

Засновником органічного сільського господарства та лідером у 

виробництві є Швейцарія, і сьогодні вона продовжує утримувати цей статус. 

Як і Данія, Австрія та Ліхтенштейн, Швейцарія належить до країн з 

найбільшим рівнем споживання органічних продуктів на душу населення. У 

2015 р. органічні продукти склали 6,3 % всіх харчових продуктів і напоїв 

Швейцарії [24]. 

Німеччина є не тільки одним із найбільших у світі органічних ринків, а 

й одним із найбільших імпортерів органічних продуктів. Значна частина 

органічних продуктів, які споживають у Німеччині, імпортуються, зокрема, 

зернові, молоко, овочі та фрукти, а також продукти, що не можуть бути 

вирощені в країні, наприклад, кава, рис тощо [25]. 
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Становлення та розвиток органічного землеробства, виробництво 

екологічно безпечних продуктів харчування і підвищення добробуту та 

здоров’я населення стає важливою складовою забезпечення продовольчої 

безпеки та продовольчої незалежності країни за умов погіршення стану 

навколишнього середовища, у процесі функціонування аграрної сфери 

України [26]. 

Підвищені ціни на органічну продукцію збільшують доходи 

господарюючих суб’єктів. А запровадження в агротехнології посівів 

сидеральних культур, як альтернативи мінеральним добривам і засобам 

захисту рослин, зменшить собівартість сільськогосподарських культур, 

покращить екологічний стан земель і загалом сільських територій [27]. 

На сьогодні великого значення набуває запровадження органічного 

землеробства на основі застосування науково обґрунтованих сівозмін з 

повною або частковою заміною агрохімікатів застосуванням органічних 

добрив, нетоварної продукції, сидератів, післяжнивних і післяукісних посівів, 

бобових культур тощо [28]. Саме ці питання і будуть підняті в наступних 

підрозділах роботи. 

Органічне виробництво є одним із пріоритетних напрямів сталого 

розвитку сільського господарства. Закордонна практика впровадження 

органічного виробництва свідчить на користь його соціальної, економічної та 

екологічної доцільності, оскільки сприяє як раціональному використанню 

природних ресурсів, так і забезпечує отримання екологічно безпечної 

сировини та продуктів харчування [29]. До того ж, Україна має всі 

передумови для вирощування екологічно чистої продукції. 

Передумови, що складаються для органічного землеробства в Україні, 

на думку В. М. Андрушенка [30], Я. М. Лагути, Н. В. Михайленко [31] та ін. 

учених, напрочуд вдалі. За останні два десятка років у господарствах мало 

застосовували мінеральні добрива, пестициди. Наявність значних площ 

родючих ґрунтів, достатня кількість товаровиробників, готових виробляти 

органічну сільськогосподарську продукцію формує потенціал для такого 
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виробництва. Велика кількість споживачів наголошують на актуальності 

виробництва органічних продуктів харчування для задоволення 

продовольчих потреб внутрішнього ринку України. Впровадження 

органічних технологій дозволить покращити якість продуктів харчування, 

зменшити витрати на застосування хімічних засобів захисту та мінеральних 

добрив, відновити родючість українських ґрунтів, які зазнали виснаження в 

результаті інтенсивного підходу в сільському господарстві. Ринок органічної 

продукції в Україні має тенденцію до постійного зростання та розвитку – 

сьогодні зі статусом "органік" можна знайти, причому як у вигляді сировини 

чи заморожених напівфабрикатів, так і у вигляді кінцевого продукту, цілий 

спектр продуктів таких, як крупи, пластівці, хліб, м’ясо, овочі та фрукти, 

молоко та сири, лісові збори тощо. Однак оскільки органічне виробництво в 

Україні для більшості підприємств і компаній, які починають працювати в 

цьому напрямі є досить новою сферою діяльності, то все ще актуальними 

залишаються такі питання, як вдало пов’язати процеси зберігання, 

переробки, логістики; побудувати розумну цінову політику та які ймовірні 

витрати слід врахувати; як налагодити канали збуту та комунікації. Саме ці 

питання потрібно піднімати виробникам української органічної продукції. 

О. Г. Мінькова, проаналізувавши процес трансформації екологічності 

господарств, стверджує, що вдалий вибір способу переходу від традиційного 

аграрного виробництва до органічного є одним із ключових чинників, що 

визначатиме в подальшому ефективність його ведення [32]. До основних із 

них автор відносить місцеві умови та традиції, реакцію 

сільськогосподарських культур на методи виробництва органічної продукції, 

тип виробничих процесів, обраних агротехнологій для дотримання вимог 

згідно принципів виробництва органічної продукції, можливості введення 

стабілізаційного періоду з метою ліквідації негативних наслідків 

попереднього землекористування, ґрунтово-кліматичну зону, в якій 

розташоване аграрне підприємство, а також його розміри. Незважаючи на всі 

перешкоди та ризики, переорієнтація аграрного виробництва більшості 



59 

традиційних господарств в екологізованому напрямі можлива, а зміна 

свідомості агровиробників вкрай необхідна для майбутніх поколінь. 

Професор Гамаюнова В. В. акцентує увагу на таких особливостях 

органічної системи землеробства, як стійке відтворення та збереження 

родючості ґрунтів, що відбувається за допомогою створення оптимальних 

умов біологічної активності ґрунтів; збереження біорізноманітності в 

середині господарства та навколо нього, захист середовища для дикорослих 

видів і тварин; повторне використання та перероблення матеріалів і ресурсів, 

наскільки це можливо, у господарстві або біля нього як частина регіональної 

системи сільського господарства; уважне ставлення до потреб і здоров’я 

худоби; збереження цілісності поняття «органічні продукти» на кожному 

етапі їх виробництва від посіву до реалізації; розроблення та адаптація нових 

технологій із урахуванням тривалості їх соціального й екологічного 

ефекту [33]. 

Користуючись матрицею SWOT-аналізу процесу розвитку органічного 

землеробства в Україні В. М. Якубів наводить окремі сильні та слабкі 

сторони, які пов’язані не лише з екологічними аспектами. До сильних сторін 

відносяться: значна площа необроблених сільськогосподарських угідь; 

низький рівень орендної плати; сприятливі природно-кліматичні умови для 

ведення органічного землеробства; задовільний стан екології навколишнього 

природного середовища для ведення органічного землеробства; наявність 

значної кількості незайнятих сільських жителів, що є передумовою 

формування дешевої робочої сили; обізнаність сільських жителів з питань 

ведення землеробства, що є передумовою забезпечення якості робочої сили; 

наявний вітчизняний і зарубіжний досвід ведення органічного землеробства, 

наявний попит на екологічну продукцію. До слабких сторін відносяться: 

незадовільний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств як 

потенційних суб’єктів розвитку органічного землеробства; слабкий розвиток 

кооперації на селі як потенційного осередку розвитку органічного 

землеробства; низький рівень працевіддачі сільських жителів; низький рівень 
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розвитку мотиваційних чинників; низька інвестиційна привабливість 

сільських регіонів і галузі; низький рівень кредитного рейтингу 

сільськогосподарського сектора; нерозвиненість системи бізнес-планування в 

сільському господарстві; наявність фінансово сильних близьких зарубіжних 

суб’єктів господарювання, що знижує конкурентоспроможність вітчизняної 

продукції; нерозвиненість систем менеджменту та маркетингу в 

агроформуваннях; низький рівень державної підтримки розвитку сільського 

господарства; слабка розвиненість виробничої та соціальної інфраструктури 

сіл [34]. 

Як зазначають С. Я. Ковальчук та А. І. Мандро [35], органічна 

продукція характеризується натуральністю та безпечністю в харчуванні. 

Однак її вирощування має певні особливості, більшість з яких сьогодні для 

країни є негативними: в Україні відсутня достатня кількість офіційно 

зареєстрованих сертифікаційних центрів, що не дає права виробникам 

продавати продукцію як органічну. Більшість такої продукції прирівнюється 

за ринковою ціною до звичайної. Низька кількість кваліфікованого 

персоналу, що спеціалізуються на вирощуванні органічної продукції. 

Необхідно більше уваги приділити поширенню інформації про органічну 

продукцію серед населення. Відсутні офіційно зареєстровані підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі органічною продукцією. Водночас ці 

особливості дають і переваги для виробників: безпека харчування та 

поживність. Захист середовища – використання органічного виробництва, 

яке спрямоване на підвищення родючості ґрунтів, зниження забруднення вод, 

поліпшення здоров’я тварин. Зниження витрат виробництва на матеріальні 

ресурси порівняно з інтенсивними технологіями за рахунок відсутності 

витрат на мінеральні добрива та засоби захисту рослин. Надзвичайні 

прибутки – налагоджений збут дає змогу продавати органічну продукцію за 

ціною втричі вищою, ніж звичайну. 

Ще одна з проблем у намірах органічних господарств нарощувати 

виробництво органічної продукції в Україні на думку О. Шумейка [36] 
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полягає насамперед в обмеженому інституційному розвитку органів 

державної влади як на національному, так і на регіональному рівнях, 

відсутності координації між ними, чітких і прозорих правил та процедур 

щодо функціонування органічного сектору в Україні. За сучасних умов 

функціонування зони вільної торгівлі України з країнами ЄС суттєвою 

перешкодою є те, що українське законодавство не гармонізоване у сфері 

органічної продукції з правовим полем ЄС щодо органічного 

агровиробництва. 

Органічне виробництво є пріоритетним напрямом розвитку сільського 

господарства, яке дозволяє реалізувати концепцію збалансованого розвитку 

агросфери за рахунок соціально-економічної і природно-ресурсної 

збалансованості та має на меті забезпечення суспільства безпечними і 

якісними продуктами харчування, а також збереження та покращання стану 

навколишнього природного середовища. Сучасними основними 

мотивуючими чинниками для українських сільськогосподарських 

підприємств у цьому напрямі є можливість реалізувати органічні продукти за 

кордон, про що свідчить її дефіцит на міжнародних ринках та великий попит 

на неї з боку іноземних країн, і зменшити собівартість виробництва, 

користуючись економічними перевагами органічних технологій. Тому одним 

із нагальних завдань у сфері органічного виробництва є запровадження 

належної державної політики, розроблення відповідного нормативно-

правового забезпечення та його гармонізація зі світовими системами 

сертифікації, що дасть можливість наростити обсяги виробництва та 

споживання такої продукції, розширити зовнішній ринок [37]. 

Для органічного сільського господарства характерна позитивна 

динаміка нарощування обсягів виробництва. Органічне сільське 

господарство є методом інтенсивного сільського господарства, який 

засновано на ефективному використанні всього комплексу місцевих умов і 

ресурсів. Така форма господарювання може бути надзвичайно сприятливою 

для сталого соціально-економічного й екологічного розвитку, оскільки 
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відрізняється низьким рівнем собівартості та високою економічною 

ефективністю. Ринок продукції органічного сільського господарства є дуже 

перспективним і недостатньо розвиненим, тому відкриває перед 

виробниками й експортерами широкі можливості. Виробництво органічної 

продукції в Україні є надзвичайно перспективним напрямом, який здатен 

підвищити рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, 

значно покращити імідж країни на світовій арені, сприяти розвитку ринкової 

інфраструктури та сталому розвитку країни в цілому [38]. 

Органічна продукція, безперечно, має конкурентні переваги у 

виробництві та при її збуті, формує конкурентний експортний потенціал 

країни в цілому. Тому цей напрям господарювання є перспективним і 

пріоритетним для підприємств аграрного сектору, також забезпечує їх 

конкурентоспроможний розвиток і зростання. Внутрішній ринок органічного 

виробництва перебуває у стадії розвитку і має міцні конкурентні переваги та 

перспективи інтегрування в світові торговельні відносини та зміцнення свого 

ринкового сегмента на світовому ринку. Органічні виробники одержують 

додаткові конкурентні переваги на ринку, що полягають в економії на 

мінеральних добривах і засобів хімізації, додаткових доходах від продажу 

продукції; зниженні вхідних бар’єрів для входження до внутрішніх і 

міжнародних експортних ринків сертифікованої органічної продукції; 

можливості додаткового збільшення вартості органічних продуктів у 

результаті їх переробки. Така форма господарювання також дає можливість 

активізувати залучення молоді на сільські території, інвестиційних ресурсів у 

економіку конкретних підприємств; сформувати екологічний і соціально-

економічний розвиток [39, 40]. 

Ю. В. Славгородська [41] також підкреслює, що Україна має значний 

потенціал розвитку виробництва органічної продукції. Продукція 

органічного походження стає все привабливішою як для європейського, так і 

для національного споживача. Враховуючи те, що Україна має потужний 

потенціал агропромислового комплексу, країна може стати одним із 
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основних експортерів цієї продукції на ринку ЄС. Для удосконалення й росту 

виробництва органічної продукції вже сертифікованими операторами 

органічного виробництва та заохочення й підтримки, створення нових 

підприємств органічного ринку необхідне вдосконалення нормативно-

правової бази щодо виробництва органічної продукції та її гармонізація 

відповідно до вимог європейських Постанов, Регламентів, Директив. 

Розвиток органічного виробництва в Україні можливий лише за умови 

державної підтримки. Державне стимулювання може бути реалізоване через 

фінансову підтримку, пільгове оподаткування, підвищення розміру доплат до 

закупівельної ціни, пільгові ціни на послуги та засоби виробництва, державне 

страхування, популяризацію органічної продукції серед виробників і 

споживачів, створення розгалуженої інфраструктури ринку органічних 

продуктів. У такому випадку вітчизняний агровиробник здатний забезпечити 

виробництво достатньої кількості органічної продукції, що буде сприяти 

покращенню стану навколишнього природного середовища та зростанню 

вітчизняного сільського господарства і стане досить значущою складовою 

підвищення рівня здоров’я нації. Разам із тим автор зазначає, що в Україні 

простежуються загальносвітові тенденції до популяризації виробництва 

органічної продукції. Органічне виробництво повільно, але розвивається: 

зростає кількість органічних господарств, збільшилася площа, зайнята 

органічним виробництвом. Лідерами за кількістю органічних господарств є 

Київська та Херсонська області. Слід активізувати розвиток виробництва 

органічних продуктів у тих областях країни, де їхня кількість незначна – у 

Луганській, Сумській, Івано-Франківській, Чернівецькій. 

Із ефективним поєднанням ринкових стратегій вітчизняних 

підприємств і параметрів екологічного забезпечення як самого органічного 

продукту, так і формування нової культури агроекологічних взаємодій 

пов’язує перспективи розвитку органічного сільського господарства в 

Україні Н. Я. Кутаренко [42]. З позицій ринкового удосконалення розвитку 

органічного сільського господарства автор також пропонує підвищити рівень 
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конкурентоспроможності відповідної продукції на основі пропозицій 

споживачу продукту з удосконаленими властивостями, відповідного 

акцентування уваги до підвищеної споживчої корисності органічного 

продукту. 

Шевченко О. О. та Вдовиченко А. В. також акцентують увагу на тому, 

що наша країна за своїм потенціалом може бути одним із світових лідерів з 

виробництва органічних продуктів харчування, для цього є всі передумови – 

природно-кліматичні умови, вигідне геополітичне розташування, потужний 

людський і науковий ресурс. Основне – усвідомити, що органічне 

виробництво є практично безальтернативним методом одержання екологічно 

безпечних продуктів харчування, що особливо важливо для наступних 

поколінь. Залучення до органічного виробництва якомога більше господарств 

дасть змогу поліпшити соціально-економічний і екологічний стан у сільській 

місцевості, а великий попит на зовнішньому ринку забезпечить надходження 

в Україну валютних ресурсів [43]. 

Орієнтацію аграрного сектора на виробництво органічної продукції 

обирають високорозвинені країни, основними причинами цього є розуміння 

важливості харчування органічною продукцією, і як результат – підвищення 

попиту на екопродукцію; усвідомлення ролі людини у природному 

середовищі, завдяки цьому, всебічне піклування про природні ресурси; 

державна підтримка органічного землеробства, що сприяло зростанню 

кількості екоферм і підприємств з виробництва органічної продукції 

підкреслюють Н. Ю. Буга та І. Г. Яненкова [44]. Органічне сільське 

господарство може зіграти роль каталізатора, за допомогою пожвавлення 

фермерського та продовольчого сектора, а також створення робочих місць з 

більшою віддачею на трудову одиницю. Воно може підвищити доходи та 

продовольчу безпеку в сільських місцевостях, збільшити внесок сільського 

господарства в національну економіку за допомогою збільшення експорту 

органічних продуктів і зниження витрат суспільства на негативні зовнішні 

ефекти, спричинені промисловим фермерством. На сьогодні особливо 
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актуальним є формування цілісного законодавчого забезпечення з 

органічного сільськогосподарського виробництва, розроблення національних 

стандартів, підвищення інвестиційної та інноваційної привабливості 

органічного способу виробництва, розроблення фінансового механізму 

стимулювання виробників органічної сільськогосподарської продукції. 

Значні перспективи для розвитку вітчизняного органічного 

агровиробництва, як зазначає Т. О. Чайка [45] було закладено низкою 

законодавчих і нормативно-правових актів щодо регулювання та контролю 

обігу, використання, ввезення, переміщення та випробування генетично 

модифікованих організмів в Україні. Перспективним для органічного 

сільського господарства сьогодні залишається вирощування зернових, 

зернобобових і олійних культур як на внутрішній ринок так і на експорт. 

Автор підкреслює що органічне агровиробництво, яке характеризується 

мінімальним застосуванням хімічних добрив і засобів захисту рослин, 

базується на бережливому ставленні до природи й одночасно є ефективним, в 

аграрному секторі економіки України та має значні перспективи завдяки 

природно-кліматичним умовам, науково-практичній базі; дослідженням 

вітчизняних вчених, досвіду виробників органічної сільськогосподарської 

продукції, забезпеченості вітчизняною сільськогосподарською технікою, 

наявності біологічних засобів захисту рослин і добрив від вітчизняних 

виробників, інформаційно-консультаційній допомозі учасників руху 

органічного виробництва, нормативно-правовій базі, зростаючому попиту на 

органічну сільськогосподарську продукцію, збереженню екології та високій 

якості продукції. Найбільші перспективи розвитку виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції в Україні пов’язані з позитивним впливом 

органічних продуктів на здоров’я людини. Проте недостатньо уваги 

приділялося впливу на якість продуктів і тим самим її впливу на здоров’я 

людини. Таким чином, перспективи розвитку виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції обумовлені його впливом на навколишнє 

природне середовище, яке останнім часом вимагає до себе більшої уваги 
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через збереження рослинного світу, охорони ґрунтів і вод, раціональне 

використання ресурсів, зменшення загального рівня забруднення, 

підвищення аграрного й екологічного іміджу України тощо. 

Не дивлячись на те, що світовим ринком виробництво органічних 

продуктів надзвичайно запитане, в Україні органічне землеробство виникло 

не так давно, внутрішній ринок відповідної продукції поки що знаходиться 

на етапі становлення. Тим не менш, Україна має значний потенціал для 

розвитку цього напряму – фермери, сільськогосподарські виробники та 

переробники вже сьогодні бачать у ньому перспективу для власного бізнесу, 

відмічають Н. М. Сіренко та Т. О. Чайка [46]. 

1.2. Сівозмінний чинник як елемент органічного землеробства 

За сучасних умов питання екологічної рівноваги у 

сільськогосподарському виробництві регулюється нормативними 

документами, що були прийняті на державному рівні, або ратифіковані 

Україною, як прагнення держави до формування національної стратегії 

розвитку. 

У 1987 р. Міжнародна комісія з охорони навколишнього природного 

середовища підготувала і подала до розгляду ООН доповідь «Наше спільне 

майбутнє», в якій окреслено практичні заходи формування міжнаціональної 

екологічної стратегії та затверджено тезу екологічного імперативу. 

Запропонував це поняття академік М. М. Моїсєєв, після чого воно стало 

стрижневою концепцією програми збалансованого розвитку. Важливим 

завданням цієї програми є збереження природного потенціалу екосистем і 

здатності їх до відтворення і екологізація виробництва та технологічних 

систем у напрямі безвідходності та безпечності для середовища. 

В Україні перші практичні кроки на шляху реалізації програми 

збалансованого розвитку були здійснені у дев’яностих роках минулого 

століття. 

Групою вчених Інституту проблем природокористування та екології 

НААН України під керівництвом професора А. Г. Шапари було підготовлено 
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методику обґрунтування критеріїв збалансованого розвитку для різних 

ландшафтних регіонів України з урахуванням їх природного та економічного 

потенціалів. Було створено Національну комісію сталого (збалансованого) 

розвитку при Кабінеті Міністрів країни, а пізніше затверджено Верховною 

Радою «Основні напрями державної політики в галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» [47]. 

В Україні у сільськогосподарському виробництві поширюються ідеї 

біологізації, які базуються на застосуванні органічних методів ведення 

землеробства, яке повинно бути адаптоване до особливостей умов кожного 

господарства, більше від інших систем інтегроване з різними технологіями 

рослинництва і тваринництва. 

При переході до органічної системи господарства різної власності 

повинні враховувати і особливості сівозмін, рівень родючості ґрунту, 

технології його обробітку [48]. 

Підвищення культури землеробства передбачає впровадження у 

виробництво заходів, що становлять науково-обґрунтовану його систему. 

Серед них важливе значення мають правильні сівозміни, які є основною та 

незамінною їх ланкою. Сівозміни в системі землеробства займають особливе 

місце за різноманітним впливом на родючість ґрунту й урожайність 

сільськогосподарських культур. На основі сівозміни створюють систему 

удобрення, обробітку ґрунту та захисту рослин від шкідників, хвороб і 

бур’янів. 

Сівозміни певною мірою відтворюють багатокомпонентність 

природних, рослинних угруповань стійкіших до негативного впливу 

навколишнього природного середовища і тому продуктивніших, ніж одно- і 

малокомпонентні рослинні угруповання. За допомогою сівозмін не лише 

помітно підтримується родючість ґрунтів на належному рівні, а й 

запобігається їх ерозія, поширення шкідників і хвороб рослин та бур’янів, які 

наносять значні збитки сільському господарству. 
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Сівозміни надають стійкості агроекосистемам, підвищують їх 

продуктивність і ефективність майже всіх агротехнічних заходів, у тому 

числі удобрення, меліорації та обробітку ґрунту. Неодноразові спроби 

усунути сівозміни шляхом заміни беззмінними посівами культур із 

впровадженням інтенсивних заходів агротехніки, завжди закінчувалися 

повною поразкою. Врожайність сільськогосподарських культур кожного разу 

значно знижувалася. І поки ще не знайдено альтернатив сівозмінам у 

відтворенні родючості ґрунту та стабілізації врожаїв культур [49]. 

Великий вклад у розроблення наукових основ проектування сівозмін в 

Україні зробили такі вчені, як Рожественський Б. М., Кудінов М. П., 

Надєждін О. М., Годулян І. С., Пастушенко В. О., Зубенко В. Ф., 

Захарченко І. Г., Пироженко Г. С., Рубін С. С., Предко І. Г., Сайко В. Ф., 

Бойко В. О., Гудзь В. П., Гордієнко В. П., Лебідь Є. М., Цвей Я. П. Нині над 

цією проблемою плідно працюють Бойко П. І., Єщенко В. О., Танчик С. П., 

Юркевич Є. О., Примак І. Д. та ін. вчені. 

У сучасному землеробстві України основним завданням є розроблення 

та впровадження найпродуктивніших сівозмін із науково обґрунтованим 

чергуванням культур і оптимальною структурою ріллі. Крім того, потребує 

обґрунтування оптимізація структури посівних площ сівозмін короткої 

ротації стосовно певної спеціалізації господарств із виробництва різних видів 

сільськогосподарської продукції [50–55]. Ці й інші проблеми інтенсифікації 

велико- та дрібнотоварних приватних господарств мало вивчені. Вивченням 

питання щодо продуктивності сівозмін займалася низка як зарубіжних так і 

вітчизняних учених, перш за все польових сівозмін насичених зерновими 

культурами [56–60] та в спеціалізованих кормових сівозмінах [61, 62]. 

Зважаючи на особливості сучасного землеробства у регіоні поряд з 

великими господарствами, в яких впроваджені восьми–десятипільні 

сівозміни, створені невеликі селянські та фермерські господарства, які мають 

площу 50–100 га. Саме тому приділяється велика увага розробленню сівозмін 
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короткої ротації, які складаються з дво–п’яти полів, з метою раціональнішого 

використання землі в таких господарствах. 

Для сучасних господарств виникає необхідність у забезпеченні 

ефективного використання земельних угідь, застосуванні обмежень щодо 

деекологізації з поступовим повним її подоланням. Проектування таких 

сівозмін має здійснюватися за науковими принципами, основні з яких – 

науково обґрунтоване розміщення та чергування культур за законами 

плодозміни. Саме цей чинник є основою високої та стабільної 

продуктивності культур, збалансованості показників родючості ґрунту та 

фітосанітарного стану посівів. Такі сівозміни можуть бути 

короткоротаційними. Це зумовлено вимогами до розміщення культур після 

відповідних попередників і науково обґрунтованими нормативами 

періодичності. 

Перевага сівозмін короткої ротації помітна саме сьогодні, коли 

сільськогосподарське виробництво різко відчуває дефіцит енергетичних і 

матеріально-технічних ресурсів. Короткоротаційні сівозміни пластичні, 

швидко освоюються, дають можливість скоротити набір шлейфу 

сільськогосподарських машин для вирощування культур. Впровадження 

таких сівозмін дає можливість на 30–40 % обмежити внесення дорогих 

мінеральних добрив на гектар сівозмінної площі, завдяки значному 

насиченню сівозмін бобовими культурами, які забезпечують позитивний 

баланс гумусу, та сприяють прискоренню біологічних процесів у ґрунті. У 

фермерських господарствах із площею ріллі 50–100 га, які є 

вузькоспеціалізованими, набір культур також повинен обов’язково 

забезпечувати найоптимальніше та потрібне за вимогами чергування культур 

із дотриманням допустимих інтервалів. 

Дослідженнями, проведеними протягом 2002–2005 рр. у стаціонарному 

тривалому досліді Луганського національного аграрного університету 

виявлено зменшення засміченості посівів сільськогосподарських культур у 

сівозмінах короткої ротації відносно прийнятих 7-пільних сівозмін [63]. 
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Як зазначає Т. В. Порудєєва удосконалення структури посівних площ і 

освоєння науково обґрунтованих сівозмін не вимагає великих капітальних 

витрат і залишається економічно вигідним заходом інтенсифікації 

використання земель [64]. 

Агробіологічні особливості формування врожаю зерна пшениці озимої. 

Як зазначають С. В. Бегей та І. А. Шувар [48], у біології термін 

«екологія» визначає зв’язок між зовнішнім середовищем, рослинами, 

тваринами, мікроорганізмами. 

Однією з чотирьох груп причин, які зумовлюють необхідність 

чергування культур є біологічна. Саме завдяки науково обґрунтованому 

чергуванню культур у сівозміні ми можемо суттєво зменшити розвиток 

небажаних біологічних об’єктів – бур’янів, хвороб і шкідників, без 

застосування хімічних препаратів. 

У вирішенні проблеми збільшення та стабілізації виробництва зерна 

значна увага приділяється підвищенню врожайності пшениці озимої, 

оскільки ця культура за посівними площами та валовим збором, як в Україні 

зокрема, так і в світі взагалі займає перше місце. 

Вивченню місця пшениці озимої в сівозміні й ефективності різних 

попередників цієї культури були присвячені дослідження багатьох учених 

України (Глянцев А. Ф., Дідусь В. І., 1937; Глянцев А. Ф., 1969; Годулян І. С., 

1974; Будьонний Ю. В., Кононихин А. К., Дьяконов Н. Д., 1985; Лебідь Є. М., 

1983, 1996, 1999; Литвинюк Р. С., Мазина Э. И., 1989; Пастушенко В. О., 

1970) [65–73]. 

До початку наших досліджень науковими та навчальними закладами 

України та за кордоном накопичений значний матеріал з вивчення 

агротехнічної цінності різних попередників пшениці озимої 

(Василькина Л. Л., 1980; Волошин О. С., 1985; Воробъёв С. А., 1983; 

Швайко К. П., Голинюк В. О., 1972; Шереверя Н. І., Швец Г. Г., 1964; 

Шкаредний І. С., 1980; Хабибрахманов Х. Х., Миникаев Р. В., 1997; 

Чумак В. С., 2000; Бойко П. І., 1998; Глущенко Д. П., 1995; 
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Данилевський О. П., Геркіял О. М., Жемела Г. П., 1971; Дмитренко В. К., 

1977; Жинкина О. В., 1977; Закладная А. Г., 1974; Кекух А. М., 1968; 

Клочко Н. К., Кулик Н. И., 1989; Лебідь Є. М., 1976, 1981, 1982, 1991, 1999; 

Литвинюк Р. С., Клочко Н. К., 1990; Пикуш Г. Р., Бабич В. И., 1971; 

Рядовой В. А., 1995; Шаткевич К. Х., 1976; Bernhardt H., Gratzsch G., 

Winkel A., 1990; Bernhardt H., Klein W., 1990; Hartung M., Forster F., 1990; 

Kreuz E., Steinbrenner K., 1990) [71, 74–101]. 

У районах Східного Лісостепу кращими попередниками пшениці 

озимої є чисті пари, пари зайняті однорічними та багаторічними травами, 

озимі на зелений корм, горох і кукурудза на зелений корм. У цій зоні чисті 

пари як попередник пшениці озимої мають перевагу над ранніми зайнятими 

парами та горохом. 

Для пшениці озимої одним із показників надійності попередника є 

наявність вологи до початку сівби. За даними І. С. Годуляна, кращі 

попередники для пшениці озимої в степовій зоні, які забезпечують 

нормальну вологість і поживний режим – чисті та зайняті пари. Добрими 

парозаймаючими культурами є ті, які збираються на зелений корм 

(кукурудза, що була зібрана за 10 днів до викидання волоті, еспарцет на один 

укіс, озимі культури на зелений корм, вико-вівсяна та вівсяно-горохова 

сумішки). Поганими попередниками у посушливі роки є соняшник, 

кукурудза на зерно, озимі, ячмінь і деякі інші культури, які пізно 

збирають [67]. 

У південній частині степової зони за даними науково-дослідних 

установ, аграрних вузів, дослідних станцій і сортодільниць урожайність 

пшениці озимої після різних попередників складає по чистих парах – 100 %, 

після гороху – 59, пшениці озимої – 55, соняшника – 47 % [102, 125]. 

Попередники чинять значний вплив на родючість ґрунту завдяки 

пожнивним решткам на полі та взаємодії з ґрунтом кореневих систем. Чим 

більше залишається пожнивних решток, чим вони якісніші, чим 

розгалуженіша коренева система попередника, тим більше ґрунт збагачується 
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органічними речовинами, що покращує ґрунтове живлення наступної 

культури [126]. З іншого боку розвинута попередня культура з великим 

урожаєм надземної маси та добре розвинутою кореневою системою 

інтенсивно використовує вологу кореневмісного шару, що призводить до 

виснаження її запасів. У такому випадку, до сівби пшениці озимої, волога в 

ґрунті відсутня або її недостатньо для одержання сходів і подальшого 

розвитку рослини [103]. Особливо часто це спостерігається в зоні 

недостатнього та нестійкого зволоження. Щорічно перепади врожайності під 

впливом погодних умов бувають дуже значними навіть у районах, де 

забезпечення посівів ґрунтовою вологою майже завжди достатнє. 

Те, що чисті пари є найкращими попередниками пшениці озимої у 

Лісостепу, встановлено численними дослідженнями [100, 104–112]. Паровий 

обробіток дає можливість за будь-яких погодних умов добре підготувати 

ґрунт, зберегти в ньому достатню кількість вологи та накопичити поживні 

речовини в доступній для рослин формі, і до посіву пшениці озимої їх 

достатньо для одержання добре розвинених сходів, що в свою чергу дає 

можливість одержувати високі врожаї пшениці (Глянцев А. Ф., 1969; 

Клекбаев Т. Н., 1987; Клименко В. Л., Калинецкая А. М., Попова С. В., 1976; 

Клименко В. Л., Попова С. В., 1974; Кружилін В. С., Горбань Л. Д., 1980; 

Круть В. М., 1980; Лебедь Е. М., 1983) [69, 113–117]. 

Серед попередників пшениці озимої в зоні нестійкого зволоження 

чистий пар займає важливе місце. Після нього одержують досить високі та 

сталі врожаї зерна високої якості, навіть у несприятливі за погодними 

умовами роки. Доведено, що в цій зоні рівень урожайності пшениці озимої 

часто зумовлюють запаси доступної вологи в посівному шарі на час її сівби. 

Присутність у сівозміні чистого пару інтенсивно мобілізує азотний фон 

ґрунту, знижує ґрунтовтому, сприяє очищенню ґрунту від бур’янів [118, 119]. 

Слід відзначити й виняткову гідрологічну роль пару, бо це єдине поле 

сівозміни де за посушливих умов на час оптимального строку сівби пшениці 

озимої ґрунт містить достатню кількість вологи, що рівномірно розподілена 
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по всьому профілю. Звичайно, як за сприятливих, так і за несприятливих 

років бувають відхилення, але в цілому щорічно, чистий пар забезпечує повні 

сходи пшениці озимої та нормальний розвиток посівів восени. 

Як стверджують В. С. Чумак, В. В. Явтушенко й О. І. Цилюрик в 

умовах північного Степу України краща вологозабезпеченість складається 

при сівбі пшениці озимої по чистому пару. Непарові попередники 

забезпечують необхідні умови для нормального її розвитку лише в роки, коли 

восени у верхньому шарі ґрунту створюється сприятливий водний 

режим [120]. 

Дані ННЦ Інституту землеробства НААН України показують, що 

волога в полі чистого пару, як і в інших полях, зораних на зяб, 

нагромаджується лише в осінньо-зимовий період. Протягом весняно-літнього 

періоду, незважаючи на кількість опадів чистий пар не забезпечує 

подальшого нагромадження вологи в ґрунті [121]. Навпаки, у переважній 

більшості років, запаси вологи в ґрунті на час сівби озимини, порівняно з 

весняним періодом зменшуються на 10–25 %. Волога в полі чистого пару 

втрачається в основному шляхом випаровування з верхнього шару ґрунту 

[122, 123]. 

Відомо, що в ґрунті постійно відбуваються процеси мінералізації 

органічної речовини кореневих решток рослин, гумусу, органічних добрив і 

продуктів життєдіяльності мікроорганізмів. Саме в полі чистого пару досить 

повно розкладається органічна маса, яка поступово нагромаджувалася під 

попередніми культурами сівозміни. Під паром, де ґрунт краще зволожений і 

розпушений, інтенсивніше розкладаються органічні рештки з утворенням 

більшої кількості поживних речовин, ніж під будь-якою культурою 

сівозміни. 

Дані Інституту зернового господарства НААН України показують, що 

у різні за погодними умовами роки використання зайнятих парів при 

вирощуванні пшениці озимої є важливим і ще далеко не дослідженим 

резервом збільшення врожаїв пшениці озимої. У той же час, наголошують 
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Г. Р. Пікуш і В. І. Бабич результати дослідів показують, що високі врожаї 

пшениці озимої після зайнятих парів у сприятливі роки не означає 

заперечення ролі чистих парів. У дуже посушливі роки чистий пар є єдиним 

полем, де гарантується своєчасна поява дружних сходів пшениці та її високі, 

стабільні врожаї [95]. 

О. Л. Уліч [124], а також інші науковці повідомляють про позитивну 

роль вико-вівсяної сумішки у зниженні забур’яненості посівів пшениці 

озимої. Завдяки густій масі травостою цієї сумішки, а також ранньому строку 

збирання кількість бур’янів після неї в посівах пшениці значно зменшується. 

У Степу більшість дослідників вважають чистий пар кращим 

попередником, який забезпечує гарантований урожай [104, 125, 127, 128]. 

Його називають своєрідним страховим клином, особливо за посушливих 

років. 

Маркін В. К (1995) висловлює думку, що збільшення площ під чистим 

паром має і негативну післядію – на таких полях зменшується вміст гумусу в 

ґрунті [123]. 

У багатьох районах України за достатньої кількості опадів досить 

високий урожай озимих культур одержують при вирощуванні їх після 

бобово-злакових сумішок, а саме після вико-вівсяної сумішки. Про що 

свідчать дані багатьох дослідних установ і досвід господарств [71, 117, 129]. 

М. І. Сидоров і М. І. Зезюков вважають, що у Лісостепу зайняті пари 

економічно вигідніші ніж чисті і з підвищенням культури землеробства та 

рівня інтенсифікації зайнятими парами будуть заміняти чисті [109]. У 

зволоженій зоні зайняті пари та горох забезпечують вищі врожаї пшениці 

озимої ніж пари чисті. Що далі на південь і на схід, за посушливих умов, 

урожайність пшениці озимої після зайнятих парів і гороху зменшується і 

роль чистих парів зростає. В Лісостепу, у роки, коли в ґрунті навесні 

накопичуються значні запаси доступної вологи, площі чистих парів можуть 

бути мінімальними, а зайнятих – максимальними. Після зайнятих парів, за 

посушливих умов урожай зерна пшениці озимої порівняно з чистим паром 
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зменшується в середньому на 0,5–0,6 т/га. Цю думку висловив свого часу 

О. Ф. Глянцев [113]. 

Дані Інституту зернового господарства УААН України показують, що 

в різні за метеорологічними умовами роки використання зайнятих парів при 

вирощуванні пшениці озимої є важливим і ще далеко недослідженим 

резервом збільшення її врожаїв. У той же час, наголошують Г. Р. Пикуш і 

В. І. Бабич, високі врожаї пшениці озимої після зайнятих парів за 

сприятливих років не означає заперечення ролі чистих парів. У дуже 

посушливі роки чистий пар є єдиним полем, де гарантується своєчасна поява 

сходів пшениці і високі та стабільні її врожаї [95]. 

Ефективність сівозмін зі збереженням родючості ґрунтів, а також 

високим експортним потенціалом, обумовлена важливість бобових культур, 

насичення якими можна розглядати як один із аспектів біологізації 

землеробства. 

Про значення цієї групи культур на нашій планеті може говорити те, 

що 2016 р був визнаний ООН роком зернобобових. Практика багатьох країн 

світу свідчить, що подолати існуючий дефіцит високоякісного білка для 

харчових і кормових потреб можливо лише за рахунок збільшення 

виробництва їх товарного насіння. При цьому розширення їх посівів дає 

змогу підвищити родючість ґрунтів і загальну культуру землеробства, 

зміцнити економіку та підвищити рівень життя людей. Позитивні якості цих 

культур сприяють постійному росту посівних площ і валових зборів, 

поступаючись за цими показниками лише зерновим. 

Ринок бобових культур є одним із найдинамічніших напрямів 

аграрного сектору України. Посівні площі бобових в Україні у 2018 р. 

становили 565 тис. га, що в 2,5 рази більше порівняно з 2014 р. [130]. 

Виробництво бобових вважається високомаржинальним. За даними 

Держкомстату, у 2016 р. бобові культури ввійшли в ТОП-5 найприбутковішої 

сільськогосподарської продукції, забезпечивши виробникам понад 76 % 

рентабельності. Бобові дуже корисні з точки зору їх позитивного впливу на 
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родючість ґрунту, є прекрасними попередниками та цінними складовими 

сівозміни. Виробництво бобових культур є цікавим не лише для великих 

виробників, але для малих і середніх фермерів, котрі хочуть диверсифікувати 

своє виробництво та розширити асортимент продукції [131, 132]. 

Як зазначають В. С. Чумак і О. І. Цилюрик, негативна післядія 

інтенсифікації землеробства на навколишнє природне середовище, а також 

значне скорочення застосування мінеральних добрив у сільському 

господарстві за останні роки обумовило пошуки альтернативних систем 

землеробства. Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є розроблення 

систем землеробства, які базуються на біологічних принципах із внесенням 

невисоких доз мінеральних добрив у поєднанні з органічними, й освоєнням 

сівозмін з обов’язковим включенням у структуру посівів бобових 

культур [133]. 

Обсяг світового виробництва зернобобових культур, згідно оцінок 

аналітиків і експертів аграрного ринку оцінюється 75 млн тонн на рік [134]. 

Найбільшими світовими виробниками зернобобових є Індія, Канада та 

М’янма. 

В Україні у 2017 р. вироблено 1237,8 тис. т зернобобових культур, що 

удвічі більше ніж у 2010 р. Структура посівів зернобобових культур в 

Україні за період 1990–2017 рр. видозмінювалася. Якщо в 1990 р. 

зернобобові займали 10 % загальної площі посіву, то до 2005 р. вона 

зменшилася до 4 %, а за останні роки відбулося зростання до 12 %. 

Виробництво зернобобових культур в Україні в основному 

зосереджено в лісостеповій і степовій зонах, де сприятливі природно-

кліматичні умови. 

У результаті досліджень науковців Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля було встановлено, що бобово-ризобіальні системи 

забезпечують: 

– біологізацію агроекосистем землеробства України через зростання 

потенціалу продуктивності бобових культур на 0,15–0,5 т/га або від 1732 
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до 5775 грн/га й економії мінерального азоту від 40 до 90 кг/га або від 1500 

до 3200 грн/га; 

– підвищення вмісту білка в зерні бобових культур від 2 до 6 %. 

З 2015 по 2017 рр. ціни на пшеницю в світі впали, а на зернобобові 

виросли на 200–300 доларів за тонну [135]. 

Зростання експорту бобових стало наслідком розширення посівних 

площ під цими культурами в Україні та підвищення рівня зацікавленості в їх 

вирощуванні серед малих і середніх агровиробників [136]. 

Зернобобові культури займають вагоме місце в зерновому балансі 

України, і зокрема найпоширеніша з них – горох. Незважаючи на потенційні 

можливості, сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, особливо в зоні 

Лісостепу, високу пластичність, відносно короткий період вегетації 

виробництво зерна гороху значно знизилося внаслідок скорочення посівних 

площ і зменшення врожайності. Проте незмінність гороху при вирішенні 

проблем кормового протеїну для забезпечення потреб тваринництва в 

повноцінних високобілкових кормах потребує доведення щорічного 

виробництва зерна культури до 3,5–4,0 млн тонн [137]. 

Якщо, за даними Статистичного збірника «Сільське господарство 

України» за 2018 рік [130] ще у 2014 р. в Україні вирощували горох на площі 

154 тис. га, то вже в 2018 р. – 423 тис. га. 

Нарощуванню виробництва гороху сприяло кілька причин, і 

насамперед, хороший експортний попит на культуру при відносно високих 

цінах. Згідно сайту agro-business.com.ua світове виробництво гороху 

знаходиться у межах 11–12 млн тонн. Найбільшим виробником вважається 

Канада, яка за рік виробляє понад 3 млн тонн гороху. При цьому обсяги 

значно коливаються від сезону до сезону. До основних постачальників 

гороху на експортний ринок відносяться Канада, Франція, Австралія та 

США. Найбільшими імпортерами продукції є Іспанія, Індія та Бангладеш. 

Закуповують горох на світовому ринку Італія, Китай, Куба, Німеччина, 

Пакистан та інші країни [138]. 
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У гороху є всі шанси стати в Україні основною культурою, нарівні з 

пшеницею, на сьогодні є всі чинники, такі як кліматичні, агротехнічні, 

наукові, економічні й екологічні, щоб наростити потужності в цьому 

напрямку. Ми маємо всі умови для вирощування гороху в нашій країні, 

завдяки якому можна збільшити прибутковість сільського 

господарства [138]. 

За сучасних умов вирішення питань поліпшення виробництва зерна 

пшениці озимої у лісостеповій зоні багато вчених пов’язують із введенням у 

сівозміну бобових культур [105, 139–141]. 

У Лісостепу із зернобобових культур найпоширеніші горох, чина, вика 

та соя. Не зважаючи на те, що ці культури відносяться до однієї біологічної 

групи, агротехнічна роль їх як попередників пшениці озимої неоднакова. 

Бобовим культурам належить важлива роль. Вирощування їх у 

сівозміні забезпечує зростання врожаю інших культур і значно покращує 

його якість. Разом із тим вони поліпшують біологічні процеси в ґрунті 

внаслідок сприятливого хімічного складу кореневих і післяжнивних решток. 

При цьому проходять біологічні процеси в ґрунті, які підвищують 

ферментативну активність і спроможність наступних культур сівозміни 

використовувати малорозчинні поживні речовини. Активна діяльність 

бульбочкових бактерій у поєднанні з біологічними процесами поліпшує 

азотний баланс ґрунту, що значно підвищує його родючість [108, 142–144]. 

Важливе значення для азотного живлення рослин і балансу азоту в 

ґрунті має зв’язаний азот бактерій, які живуть у симбіозі з вищими 

рослинами. Це переважно різні раси Rhizobium legiminosarum, 

мікроорганізми, які відомі як бульбочкові бактерії. Саме вони мають 

властивість асимілювати значну кількість атмосферного азоту та 

забезпечувати ними бобові культури. Тому, свого часу ще 

Д. М. Прянишніков надавав великого значення накопиченню біологічного 

азоту бобовими культурами. На його думку, частка азоту, зв’язаного 
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бобовими культурами, повинна поповнювати 50 % виносу цього 

елемента [145]. 

Завдяки добре розвиненій кореневій системі, яка проникає до 1,5–2 м 

глибини, бобові культури здатні використовувати вологу та засвоювати 

поживні речовини з більш глибоких шарів ґрунту ніж зернові, а після їх 

відмирання збагачувати ґрунт на поживні речовини [146, 147]. 

Дослідженнями встановлено, що після збирання бобових культур вміст 

фосфору та калію в ґрунті вищий ніж після злакових [148]. 

На жаль, в останні роки, за умов кризи, коли пріоритетне місце у 

посівах займає така рентабельна культура як соняшник, значення гороху як 

сталого біологічного чинника недооцінюється. Незважаючи на потенційні 

можливості гороху, сприятливі ґрунтово-кліматичні умови зони Лісостепу, 

високу пластичність, відносно короткий період вегетації гороху, площі 

посіву під цією культурою залишаються невеликими. У той час, як за 

кордоном площі під бобовими культурами почали розширюватися ще у 

восьмидесятих роках минулого століття [98, 149]. 

Горох, як свідчать дані багатьох дослідників (Бойко П. І., Шиліна Л. І., 

Гаврилюк М. С., Шаповал І. С., 1994; Косовський М. В., 1985; 

Литвинюк Р. С., Махонін П. П., 1969; Сидоров М. І., Зезюков М. І,. 1993) 

[109, 150–152], як попередник пшениці озимої за впливом на її 

продуктивність успішно конкурує з чистим паром, а в деяких випадках 

перевищує його. Особливо це стосується зволоженіших районів Лісостепу, в 

яких збільшується річна кількість опадів і покращуються умови 

вологозабезпечення рослин пшениці озимої. 

Дані Драбівської дослідної станції рільництва в середньому за шість 

років свідчать, що при розміщенні пшениці озимої по чистому пару 

одержали 4,94 т/га зерна, після гороху – 4,90 т/га [151]. 

За умов Східного Лісостепу, із зернобобових культур, найвищу 

врожайність пшениці озимої забезпечував горох на зерно. Середня 

врожайність пшениці за три роки склала 2,64 т/га, урожайність зерна 
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пшениці, посіяної після чини – 2,12 т/га, найнижчу врожайність пшениці 

озимої одержано після сої, зібраної на зелений корм – 1,86 т/га. По чистому 

пару врожайність зерна пшениці становила 3,48 т/га [152]. 

У зволоженій частині Лісостепу зайняті пари та горох забезпечують 

більш високі врожаї пшениці озимої, ніж чисті пари. На південь і схід зі 

збільшенням посухи, врожай пшениці озимої після зайнятих парів та гороху 

зменшується і роль чистих парів підвищується [109]. 

Отже, досвід цілої мережі виробничих і науково-дослідних установ 

свідчить про високу цінність гороху, як попередника пшениці озимої. Крім 

того, вплив цього попередника на врожайність пшениці озимої досить 

вивчений. 

У переліку зернобобових культур, які вирощують у Східному 

Лісостепу Г. В. Боднар і Г. Т. Лавриненко називають також чину [153]. За 

кормовими якостями, особливо за вмістом протеїну, вона не поступається 

гороху. На відміну від інших зернобобових культур (горох, боби, соя), чина 

відрізняється високою посухо- і морозостійкістю, стійкістю до багатьох 

хвороб і шкідників. Її з успіхом можна вирощувати в південних і південно-

східних районах, де врожайність інших зернобобових культур коливається 

залежно від агрокліматичних умов. Ця посухостійка культура особливе 

значення має не тільки для степових районів, а також і для низки районів 

Лівобережного Лісостепу, де за врожайністю вона перевищує горох. 

Про порівняльні врожаї чини й інших зернобобових культур свідчать 

багаторічні дані дослідних установ північного та центрального Степу. За 

даними Є. М. Лебедя в Степу найбільший урожай забезпечують горох і 

чина. Крім того, врожаї чини тут є навіть більш сталими за роками. Так, 

коефіцієнти варіації врожаїв чини та гороху за 20-річний період 

становили відповідно 2,38 і 3,08 % [90]. 

Виробнича практика показала, що в Харківській області можна 

одержати великі врожаї чини посівної. Так, на Сахновщинській 

сортодільниці Харківської області зібрали зерна чини 4,50 т/га, а на 
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Павлоградській Дніпропетровської області – 4,61 т/га. За повідомленням 

Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур 

зареєстровано максимальний урожай – 4,80 т/га [154]. 

Однією з особливостей цієї культури є те, що її коренева система 

добре розгалужена та має велику кількість бульбочок, завдяки чому чина 

збагачує ґрунт на азот, і покращує його структуру, краще ніж горох, вика та 

нут. 

Як вважає А. О. Бабич, коренева система чини проникає на глибину до 

1 м, причому 65 % її маси знаходиться в орному шарі. Основна маса 

бульбочок на коренях формується у шарі ґрунту 0–20 см [146]. 

За даними Красноградської селекційно-дослідної станції чина 

накопичувала азоту в ґрунті більше ніж сочевиця та вика яра [155]. 

Зважаючи на те, що фіксація атмосферного азоту бульбочковими 

бактеріями зернобобових культур у сухому ґрунті практично відсутня, а 

недостатня вологозабезпеченість у пізніші періоди вегетації може 

провокувати відпадання уже сформованих бульбочок, на відміну від інших 

зернобобових культур, рівень симбіотичної фіксації атмосферного азоту в 

чини досить високий впродовж всього вегетаційного періоду та зберігається 

навіть за недостатньої вологості ґрунту. Завдяки високій активності 

бульбочкових бактерій і добре розвиненій кореневій системі чина збагачує 

ґрунт на азот і використовує для свого розвитку кальцій і фосфор з глибоких 

шарів ґрунту. Накопичений у коренях і звільнений після їх відмирання 

кальцій цементує ґрунт, поліпшує його структуру краще ніж горох, соя, 

сочевиця та вика [155]. 

Після збирання культури в ґрунті з кореневими рештками залишається 

60–70 кг/га азоту. Тому чина є хорошим попередником озимих культур, у 

яких після неї значно збільшується вміст білка та покращуються 

хлібопекарські якості борошна [108]. 

У науковій літературі існують дані, стосовно використання посіву чини 

як попередника пшениці озимої. Як парозаймаюча культура вона особливо 



82 

цінна в степовій зоні. За даними Красноградської дослідної станції після 

чини насамперед доцільно розміщувати пшеницю озиму та кукурудзу. У 

дослідженнях Харківського національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва продуктивною виявляється сівозміна з таким 

чергуванням культур: 1)  чина, 2) пшениця озима, 3) буряки цукрові, 

4) ячмінь ярий. У зв’язку з невеликою площею цієї культури часто чину 

розміщують в одному полі з горохом кормовим, сочевицею або нутом. 

Як парозаймаюча культура, чина особливо цінна в південних областях 

України. 

У дослідах Красноградської дослідній станції в середньому за три роки 

врожайність пшениці озимої, висіяної після чини, становила 5,42 т/га, що на 

0,44 т/га; 0,67 та 1,07 т/га більше ніж після гороху, чистого пару та кукурудзи 

на силос відповідно. Вміст білка та клейковини в зерні пшениці після чини 

становив 12,9 і 29,0 %, а після кукурудзи на силос – 11,0 і 23,4 % [108]. 

За умов Східного Лісостепу з числа зернобобових культур найбільшу 

врожайність пшениці озимої забезпечував горох на зерно (середня 

врожайність пшениці – 2,64 т/га), урожайність зерна пшениці, посіяної після 

чини – 2,12 т/га. Найнижчу врожайність пшениці озимої одержали після сої 

зібраної на зелений корм – 1,86 т/га. По чистому пару за ці роки врожайність 

зерна пшениці озимої становила 3,48 т/га [94]. 

Вплив чини на агрофізичні й агрохімічні показники родючості ґрунту, а 

також на умови росту та розвитку рослин пшениці озимої вивчений 

недостатньо. Вирощування чини в сівозмінах короткої ротації, особливо 

фермерських господарств зернофуражного напрямку дасть змогу підвищити 

обсяги виробництва зерна, збільшити вихід протеїну та підвищити 

ефективність сівозмін. 

За умов аридизації клімату необхідно звернути увагу і на таку культуру 

як сочевиця, яка також характеризується високим рівнем посухостійкості. 

Товарне насіння цієї культури високо ціниться на світовому ринку, оскільки 

є цінним харчовим продуктом. 
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Сочевиця входить до групи викових і має важливе значення в 

сільськогосподарському виробництві серед однорічних зернобобових 

культур. Ця культура спочатку росте дуже повільно, значно пригнічується 

бур’янами і тому дуже вимоглива до частоти поля. Найкращими 

попередниками для неї є пшениця озима, кукурудза, картопля, буряки 

цукрові, Вона є добрим попередником для всіх ярих зернових культур, 

зокрема для кукурудзи, пшениці ярої, вівса та проса. За даними Полтавської 

сільськогосподарської станції, за 16 років найвищий урожай пшениці ярої та 

вівса було отримано після сочевиці [156]. 

У вирішенні проблеми рослинного білка виключна роль належить такій 

зернобобовій культурі, як соя. У 2015 р. площі посівів сої в Україні 

становили 2135,6 тис. га, тоді як у 1992 р. – всього 97,5 тис. га, урожайність 

минулого року була на рівні 1,8 т/га, в 1992 – 1,2 т/га, а валове виробництво в 

2015 р. виросло до 3930,6 тис. тонн, порівняно з 1992 р. – 120,0 тис. тонн. 

Найбільші площі посівів сої в 2015 р. було сконцентровано в Хмельницькій, 

Вінницькій, Полтавській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, 

Черкаській, Сумській і Херсонській областях [157]. 

Соя є однією з перспективних бобових культур, вона не лише 

хороший попередник для багатьох сільськогосподарських культур, а й 

безпосереднє джерело цінного рослинного білка. Як вважає відомий учений, 

академік НААН України А. О. Бабич «соя – унікальна рослина, чудо живої 

природи, тепер вона провідна культура світового землеробства, вершина 

довершеності й універсальності в усьому арсеналі рослинного світу. Соєвий 

біб у процесі еволюції доведений до досконалості завдяки сучасним 

методам селекції, прогресивній технології вирощування та старанню 

фермерів і господарників допомагає найвищими темпами формувати 

продовольчі та кормові ресурси світу…» [158]. 

У Канаді, яка майже половину необхідної продукції із сої закуповує в 

США, власне виробництво сої щороку збільшується. Канадські спеціалісти 

вважають, що в обмежений час, необхідно площі під соєю збільшити удвічі. 
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Виробництво сої в США та Канаді приносить фермерам добрий прибуток, 

що також є одним зі стимулів розширення її посівних площ [159]. 

В Україні посіви сої в основному сконцентровані на півдні. Але 

виробничий досвід і результати науково-дослідних установ свідчать про те, 

що ґрунтово-кліматичні умови України повністю відповідають потребам 

вирощування сої [160]. 

Тим часом, соєвий феномен уже багато років привертає увагу вчених, 

спеціалістів, фермерів через широке використання її населенням великих і 

розвинених країн. Введення сої в сівозміну означає новий етап у 

землеробстві. Вона добре поєднується в сівозміні з іншими 

культурами [161, 162]. 

Соя – культура азотфіксатор. Вона збагачує ґрунт азотом, і як бобова 

культура має велике агротехнічне значення [163–166]. 

Як вважає О. В. Подобєдов [167], соя – будучи бобовою культурою, 

збагачує ґрунт на азот і покращує його структуру. Вона може залишати в 

ґрунті до 50–60 кг/га азоту. Азот сої, на відміну від азоту мінеральних 

добрив, легко засвоюється рослинами та не забруднює довкілля. 

За оцінкою багатьох учених, соя за вегетаційний період може 

зв’язувати від 70 до 350 кг/га азоту, що на 50–70 % задовольняє її потреби в 

цьому елементі живлення [160]. 

Ця культура має стрижневу кореневу систему з порівняно коротким 

головним коренем, великою кількістю бокових коренів і корінців. 

Проникають вони на глибину до двох метрів і більше. Основна маса коренів 

розміщується у верхньому (до 50–70 см) шарі ґрунту [168]. 

Соя потребує велику кількість вологи в період формування насіння. 

Вона здатна забирати воду та поживні речовини з глибших шарів ґрунту ніж 

озимина і, таким чином, включати їх у кругообіг живлення [161, 169, 170]. 

Як вважають А. О. Бабич, В. Ф. Петриченко та С. В. Іванюк, соя, 

нагромаджуючи біологічний азот у ґрунті є чудовим попередником для 

наступних культур сівозміни при вирощуванні екологічно чистої продукції. 
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Проте її виробництво в Україні збільшується дуже повільно. Тому, з метою 

збільшення виробництва сої в лівобережній частині Лісостепу України 

потрібні нові скоростиглі сорти, високопродуктивні, вітчизняної селекції зі 

стабільною реалізацією потенційних можливостей цієї культури [158]. 

У джерелах літератури зустрічаються дані щодо використання сої в 

якості попередника пшениці озимої. Однак, багато дослідників вважають, що 

використовуючи цю культуру як попередник пшениці озимої необхідно 

враховувати ряд конкретних умов зони вирощування її в сівозміні [108]. 

Однією з цінних бобових культур є квасоля. Інтенсивна технологія 

вирощування квасолі передбачає правильне розміщення її в сівозміні. 

Підбираючи попередники для квасолі, необхідно враховувати її біологічні 

потреби в чинниках життя: світло, вода, поживні речовини, тепловий і 

газовий режим. Квасоля добре росте і розвивається на структурних ґрунтах із 

хорошими агрофізичними властивостями. 

Біологічною властивістю квасолі є сильновиражений фототропізм: 

листки в сонячну погоду не затінюють поверхню ґрунту в результаті чого 

навіть після повного змикання рядків рослини погано конкурують з 

бур’янами. Тому вона потребує чистих від бур’янів полів, не засмічених 

однорічними й особливо багаторічними бур’янами. 

У південних областях, де лімітуючим чинником виступає волога, не 

варто висівати квасолю після суданської трави, сорго, кукурудзи на зерно, які 

дуже висушують ґрунт і в роки з невеликою кількістю опадів у весняний 

період після них важко одержати хороші сходи без зрошування. За 

беззмінного вирощування, частого повернення культури на одне і те саме 

поле або поле, де росли інші бобові культури, вона дуже вражається 

хворобами та зменшує врожай. Дані досліджень у Болгарії показали, що на 

чорноземі вилугуваному у варіанті без поливу врожай квасолі, яку висівали 

чотири роки поспіль, був меншим, ніж після таких попередників, як пшениця 

озима та кукурудза, на 0,35–0,37 т/га, а при зрошуванні – на 0,53–0,59 т/га. У 
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сівозміні квасолю можна висівати на тому самому полі не раніше, ніж через 

4–5 років [171]. 

В основних зонах вирощування квасолі великий економічний ефект 

одержують при розміщенні її в ланці сівозміни: озимі зернові–квасоля–озимі 

зернові–кукурудза. Квасоля, як і інші зернобобові культури, менше виносить 

з ґрунту азоту, порівняно рано звільняє поле, поліпшує структуру ґрунту, 

сприяє підвищенню його мікробіологічної активності й тому є добрим 

попередником для багатьох культур сівозміни. 

Мінімальні врожаї зерна пшениці озимої збирають після кукурудзи на 

силос [73, 96]. 

Кукурудза добре родить кілька років поспіль на одному місці, але 

більш високі врожаї забезпечує при розміщенні її в сівозміні [172–175]. 

Кукурудза є кращим попередником для ярих зернових культур, ніж інші 

просапні культури. 

Агротехнічна цінність кукурудзи на силос, як попередника пшениці 

озимої залежить від вологозабезпеченості. 

У районах Лісостепу та на півдні кукурудза при використанні її на 

силос є непоганим попередником для пшениці озимої. У районах 

правобережного Лісостепу України пари, зайняті кукурудзою на зелений 

корм, посіяною в сумішці з зернобобовими культурами, за своєю 

ефективністю мало поступаються чистим парам. 

Зважаючи на те, що кукурудза є цінною кормовою культурою, 

відведення їй місця в фермерських господарствах відіграватиме свою роль у 

збільшенні продуктивності агроекосистем, а також забезпечення господарств 

зеленими кормами. Тому, щоб поліпшити умови сівби озимих культур після 

кукурудзи потрібно добирати для вирощування скоростиглі гібриди та сорти 

кукурудзи, підвищувати культуру землеробства, запроваджувати змішані 

посіви кукурудзи з іншими цінними кормовими культурами такими як соя. 

Буряки цукрові в Україні вирощують у різних за ґрунтовими відмінами, 

температурою, кількістю опадів районах, тому принципи проєктування 
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сівозмін мають ураховувати цю різноманітність і організаційно-господарські 

умови. 

Продуктивність буряків цукрових у сівозмінах залежить від ланок 

сівозмін і насичення просапними та зерновими культурами [176–195]. 

Буряки цукрові досить відчутно реагують на передпопередник. 

Доведено, що в зоні достатнього зволоження найвищі врожаї буряків 

одержують при розміщенні їх після пшениці озимої, якій передували 

багаторічні трави одного року використання. 

У джерелах літератури наводяться дані про позитивну роль чистого 

пару не лише на озимі, а й на багато наступних культур, зокрема на буряки, 

цукрові, які висівають після пшениці озимої [196, 197]. 

Буряки цукрові та кукурудза на третій рік ротації сівозміни дають 

більший урожай після пшениці озимої після кукурудзі на силос і після чини, 

ніж по парових озимих. На врожайність наступних культур сівозміни 

попередники пшениці озимої впливають слабко, і лише в окремі роки. 

О. І. Яценко вважає, що в просапній сівозміні з одним полем буряків 

цукрових кращий попередник для них – пшениця озима після кукурудзи на 

зелений корм або гороху на зерно [198]. 

Високі врожаї буряків цукрових у зоні нестійкого зволоження 

вирощують, коли їх розміщують після озимини, яку висівають по чистих і 

ранніх парах зайнятих культурами, що рано звільняють поле – культурами на 

зелений корм, багаторічними травами на один укіс [199, 200]. 

Отже дані цілої мережі виробничих і дослідних установ свідчать про 

високу цінність парів як передпопередника буряків цукрових. Але даних про 

дію бобових культур (горох, чина, соя. квасоля) як передпопередників 

буряків цукрових на продуктивність і окремі показники родючості ґрунту в 

сівозмінах короткої ротації, порівняно з іншими передпопередниками, дуже 

мало. Зважаючи на теперішній стан розвитку сільського господарства та на 

перспективу, і погодні умови, що складаються в останні роки, з метою 

вивчення потенціалу бобових культур і реалізації їх у сівозмінах короткої 
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ротації для господарств з органічним землеробством, зокрема, підвищення 

продуктивності ланки сівозміни і були включені у схему досліду бобові 

культури. 

У вирішенні проблеми збільшення та стабілізації виробництва зерна 

значна увага приділяється підвищенню врожайності ячменю ярого, оскільки 

ця культура за посівними площами та валовим збором в Україні займає друге 

місце після пшениці озимої, а в світі – четверте після пшениці, кукурудзи та 

рису. В Україні ячмінь ярий щорічно висівають на площі близько 3,5 млн га. 

Із 14–16 млн га ячменю ярого в Європі сім-вісім мільйонів припадає на 

пивоварний. Універсальність культури, її біологічні властивості зумовили 

вирощування ячменю в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. Східна частина 

Лісостепу досить сприятлива для вирощування ячменю зернового та 

пивоварного напрямку використання. Найбільші площі пивоварного ячменю 

в Чехії, Німеччині, Франції, Великій Британії Швеції та Данії [201, 202] 

Народногосподарське значення ячменю полягає в його різносторонньому 

використанні як кормової, продовольчої та технічної культур. Із зерна 

скловидного та крупнозерного дворядного ячменю виготовляють перлову та 

ячмінну крупи. У зерні ячменю ярого в середньому міститься 9–12 % білка, 

70–75 % вуглеводів, 1,6–2,4 % жиру, до 2-3 % зольних елементів, 1,7–2,0 % 

сахарози, 3,8–5,5 % клітковини [203, 204]. 

Ячмінь ярий має порівняно слабкорозвинену кореневу систему та 

невисоку здатність засвоювати поживні речовини із важкодоступних сполук. 

Крім того, через короткий період вегетації та невелику вегетативну масу 

рослини ячменю слабше конкурують із бур’янами ніж пшениця та жито 

озимі, овес. У зв’язку з цим його посіви розміщують на родючих, чистих від 

бур’янистих рослин ділянках. Основним критерієм цінності попередників є 

запаси доступної вологи, які залишаються у ґрунті. Кращими попередниками 

для ячменю є картопля, кукурудза, озимина, під які вносили органічні та 

мінеральні добрива, а також зернобобові культури. Менший урожай 

формується при сівбі ячменю після буряків цукрових і соняшника, які дуже 
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висушують ґрунт. Лише в роки з великими запасами вологи в ґрунті не 

спостерігається негативного впливу буряків цукрових на врожай і якість 

зерна ячменю. Нестача вологи в орному шарі та висока температура 

затримують розвиток вторинної кореневої системи, що призводить до різкого 

зниження врожаю незалежно від кількості опадів за подальшу 

вегетацію [205]. На Полтавській дослідній станції в середньому за 16 років 

одержані такі врожаї ячменю: після пшениці озимої – 2,06 т/га, після 

картоплі – 2,04, після кукурудзи – 1,99, після буряків – 1,71 і після пшениці 

ярої – 1,64 т/га. У дослідах Ерастівської дослідної станції у середньому за три 

роки врожай ячменю становив після кукурудзи 2,54 і після пшениці озимої – 

2,18 т/га. 

За високого рівня агротехніки та достатньої кількості опадів добрим 

попередником для ячменю є буряки цукрові. Так, на Миронівській дослідній 

станції врожай ячменю після буряків цукрових становив від 3,0 до 3,5 т/га. 

Проте кукурудза та пшениця озима як попередники ячменю звичайно 

забезпечують вищі врожаї, що пояснюється кращим водним режимом ґрунту. 

Після буряків цукрових запас вологи буває значно менший, ніж після 

кукурудзи, картоплі, озимини [57]. 

У деяких літературних джерелах стверджується, що кукурудза є 

небажаним попередником для ячменю ярого через високу токсичність її 

кореневих виділень. До того ж післяжнивні рештки вивільняють у ґрунт 

фенольні сполуки, які можуть змінювати властивості клітинних оболонок, 

що призводить до уповільнення проростання насіння, гальмування росту 

коренів, ослаблення кущіння, скорочення міжвузля, утворення щуплого зерна 

та відповідно зниження врожаю. Нижчу врожайність зерна отримують при 

розміщенні його після кукурудзи порівняно з буряками цукровими, але вищу 

порівняно з попередниками пшениця озима й соняшник. Але запаси 

доступної вологи та поживних речовин у ґрунті при розміщенні після 

кукурудзи залишаються вищими. Після буряків цукрових урожайність 
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ячменю ярого буває вищою лише у випадку, коли навесні та влітку випадає 

достатня кількість опадів [206]. 

Розміщуючи ячмінь ярий після тих чи інших попередників, слід 

ураховувати ще й значний вплив передпопередників. Так, на Жеребківській 

дослідній станції в середньому за десять років у ланці горох–кукурудза– 

ячмінь ярий його врожайність була на 0,42 т/га вища, ніж у ланці пшениця 

озима–кукурудза–ячмінь ярий. На Красноградській дослідній станції у 

середньому за п’ять років у ланці з буряками цукровими та кукурудзою 

отримали 3,8 т/га зерна ячменю ярого, а в ланці, де кукурудзу вирощували 

впродовж двох років на одному полі – 4,2 т/га. Зазвичай високу врожайність 

ячменю ярого після буряків цукрових і пшениці озимої збирають у роки, 

коли за осінньо-зимовий період накопичуються хороші запаси вологи [207]. 

В. С. Чумак і О. І. Цилюрик, які також проводили дослідження на 

Красноградській дослідній станції Інституту зернового господарства УААН 

України, в польовому стаціонарному досліді дійшли висновку, що для 

формування високих врожаїв ячменю ярого в північній частині Степу 

найдоцільніше розміщувати його після кукурудзи в ланках сівозмін буряки 

цукрові–кукурудза–ячмінь і пшениця озима–кукурудза–ячмінь [208]. 

За даними Чернігівської дослідної станції, врожайність зерна 

становила: після картоплі – 3,26 т/га, після кукурудзи – 3,19 т/га, після 

буряків цукрових – 2,48 т/га. Для ефективного використання попередників 

необхідно враховувати біологічні, агроекологічні й агрохімічні властивості 

сортів. У зоні нестійкого зволоження для ячменю ярого кращими 

попередниками вважаються ті, що менше висушують ґрунт. Оптимальний 

уміст ґрунтової вологи становить 80 % повної польової вологоємності, а 

нижня межа оптимальної вологості – 65–70 % [209]. 

При виборі попередників необхідно враховувати, на які цілі буде 

використано врожай. Ячмінь, зерно якого призначене для пивоваріння, краще 

розміщувати після просапних культур, оскільки при цьому можна отримати 

не лише високий врожай, але і зерно з високими пивоварними 
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властивостями. Для продовольчих цілей і на корм тваринам ячмінь можна 

висівати й після зернобобових культур. Розміщення ячменю ярого в 

сівозмінах короткої ротації в повторних посівах знижує його врожай. У 

зв’язку з тим, що господарства зони за великої насиченості сівозмін 

зерновими та технічними культурами частину площ ячменю змушені 

висівати після незадовільних попередників, особливу увагу при вирощуванні 

цієї культури слід приділяти таким агротехнічним заходам, за допомогою 

яких можна зменшити негативний вплив стерньових попередників на врожай 

зерна. Це насамперед внесення добрив і боротьба з бур’янами [210, 211]. 

Під ячмінь нерідко підсівають багаторічні трави. Як покривна культура 

він значно переважає інші зернові культури, бо раніше дозріває та менше 

висушує ґрунт. 

Систему ведення сівозмін необхідно розглядати з огляду зростання 

врожайності сільськогосподарських культур з урахуванням родючості 

ґрунту, біологічних і сортових особливостей, агротехніки вирощування 

сільськогосподарських культур, економії енерговитрат і екологічного стану 

довкілля [82, 186, 199, 212–221]. 

За даними В. П. Борони, В. С. Задорожного, В. В. Карасевича, 

С. В. Островського в стаціонарному досліді господарства «Бохоницьке» 

Інституту кормів НААН України впродовж 2005–2008 рр. продуктивність 

короткоротаційної зерно-просапної сівозміни на безгербіцидному фоні 

склала 4,93 т/га зернових одиниць, а зерно-трав’яної сівозміни – лише 

3,83 т/га зернових одиниць [222]. 

Дослідженнями Л. В. Андрійченка, В. А. Порудєєва, В. П. Шкурат 

[223] проведеними у Миколаївській ДСДС ІЗЗ НААН України встановлено, 

що в зоні південного Степу можна рекомендувати короткоротаційні 

сівозміни з такою структурою ріллі: чистий пар – 20 %, зернові – до 60 %, 

соняшник – 20 %. При цьому культури доцільно розміщувати за одним із 

варіантів: 1. Чистий пар–пшениця озима–кукурудза–ячмінь озимий–

соняшник; 2. Чистий пар–пшениця озима–ячмінь ярий–кукурудза–соняшник. 
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Така структура посівних площ і розроблені на її основі сівозміни короткої 

ротації забезпечать можливість одержувати господарствам стабільні врожаї, 

конкурентоспроможну продукцію та економічну вигоду. 

Як стверджує Порудєєва Т. В., підвищення насиченості сівозмін 

зерновими культурами і відповідно – зменшення частки соняшнику сприяє 

підвищенню виходу зерна і кормопротеїнових одиниць. Максимальних 

значень перелічені показники набувають у сівозмінах чисто зернової 

спеціалізації. Аналогічна закономірність прослідковується й відносно змін 

енергетичного коефіцієнта. Наприклад, найнижча її ефективність має місце 

за максимальної насиченості сівозмін соняшником і мінімальною – 

зерновими культурами [64]. 

Дослідження з впливу різних видів сівозмін на їх продуктивність в 

умовах Харківської області свідчать, що сівозміни з високою питомою масою 

в структурі посівів зернових культур мають низький рівень забезпеченості 

кормової одиниці перетравним протеїном. Зерно-трав’яні сівозміни мають 

високий вихід перетравного протеїну в кормовій одиниці. Крім того, у зерно-

трав’яній сівозміні спостерігали найвищий вихід кормових одиниць і 

перетравного протеїну [224–230]. 

Урожайність зернових культур, підкреслюють П. Бойко, Л. Шиліна й 

І. Шаповал у статті «Вплив сівозмін та інших чинників землеробства на 

продуктивність зернових культур», у першу чергу залежить від культури 

землеробства, основними чинниками якої є науково-обґрунтована система 

застосування добрив і режим обробітку ґрунту. Параметри поєднання їх 

створюють для кожної зернової культури умови високої та стабільної 

продуктивності [231]. 

М. Д. Волощук, Л. В. Дука, Г. Й. Сеньків роблять висновок, що за 

нових умов господарювання, для яких характерна вузька спеціалізація 

виробництва, доцільно запроваджувати й освоювати сівозміни з короткою 

ротацією [232]. 
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Як наголошують М. І. Ромащенко та Ю. О. Тараріко, за умов 

Лівобережного Полісся для добре окультурених дерново-підзолистих ґрунтів 

можна рекомендувати чотирипільну сівозміну: зернові культури, багаторічні 

трави або люпин, кукурудза на силос і картопля з продуктивністю за 

основною і нетоварною продукцією на фонах удобрення рослинницької 

спеціалізації – 5,7–9 т к. од./га, змішаної – 8–10, суто тваринницької – 9 т 

к. од./га. За умов осушувально-зволожувальної системи з відповідною 

оптимізацією водно-повітряного режиму ґрунту, або сприятливі погодні 

умови імітують роботу ОЗС то перехід до чотирипільної системи може 

супроводжуватися зростанням продуктивності ріллі відповідно до варіантів 

спеціалізації: рослинницької – від 8 у варіанті без добрив до 12 – за 

поєднання мінеральних добрив і вапнування, рослинницько-тваринницької – 

від 11 на фоні 10 т/га гною до 14,5 – за органо-мінеральної системи 

удобрення з сидерацією, тваринницької – 13,5 т к. од./га. Вказана 

продуктивність порівняно з середньою у восьмипільній сівозміні буде вищою 

на 69–101, 86–91 і 97 % відповідно [233]. 

Із зазначеного можна зробити висновок, про те що важко переоцінити 

значення сівозмін. Але ще більшого значення набувають сівозміни, коли 

мова йде про вирощування органічної продукції, бо саме вони є 

кардинальним чинником ведення органічного землеробства. Завдяки 

правильному чергуванню культур у сівозміні можна зберегти і підвищити 

родючість, розрахувати і спланувати гуміфікацію та мінералізацію, 

підвищити активність ґрунтових мікроорганізмів, збільшити азотфіксацію, 

зменшити вплив небажаних біологічних об’єктів завдяки чому стабілізувати 

агроекосистему. Необхідно намагатися, щоб ґрунт практично ніколи не був 

відкритим. Поле повинно бути під покривом основної сільськогосподарської 

культури, а після її збирання – залишеною на поверхні, рівномірно 

розміщеною нетоварною продукцією, або післяжнивною, чи післяукісною 

культурою. Лише завдяки правильному підбору та чергуванню культур 
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можна підвищити продуктивність ріллі без вкладання додаткових коштів 

[234–238]. 

Ведення органічного землеробства передбачає дотримання основних 

принципів чергування сільськогосподарських культур у сівозміні [239]. 

1.3. Особливості застосування добрив у органічних 

агроекосистемах 

Сьогодні майже всі країни світу розвивають власне органічне 

виробництво. Постійно зростає частка господарств, що постачають 

екологічно чисту продукцію. Характерним показником розвитку органічного 

сільського господарства є зростання розміру органічних площ під 

сільськогосподарськими культурами. В Європі стимулюють розвиток 

органічного землеробства через розвинену інфраструктуру, а органічна 

продукція користується значним попитом серед споживачів. Виходячи з 

цього, актуальним є питання активізації розвитку органічного 

сільськогосподарського виробництва з метою підвищення конкурентоспро-

можності вітчизняного сільського господарства на внутрішньому та 

зовнішньому ринках [240]. 

Перехід сільського господарства на шлях біологізації виробництва 

набуває все більшої актуальності і в Україні, це, зокрема, впровадження 

системи органічного землеробства, яка більше відповідає інтересам 

суспільства та не порушує біологічної рівноваги у природі [241]. 

Із впровадженням системи органічного землеробства та відмови від 

мінеральних добрив нагальним стає пошук ефективних і надійних джерел 

компенсації елементів живлення й створення в ґрунті позитивного балансу 

гумусу. Тобто постає завдання залучити в ґрунтотворний процес якомога 

більше органічної речовини. 

І взагалі, для стабільного функціонування агроекосистем та збільшення 

їх продуктивності необхідно постійно додатково вносити органічний 

матеріал. Для покращання живлення сільськогосподарських культур можна 

застосовувати всі види органічних добрив: гній усіх видів тварин, послід 
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птахів, сечу, гноївку (лише з органічних ферм), компости, зелене добриво, 

нетоварну продукцію вирощених на полі культур [242–247]. 

Проблему залучення органічної речовини можна вирішити шляхом 

максимально повного застосування природних органічних добрив: гною, 

сидератів, нетоварної частки врожаю, що повністю відповідає вимогам 

органічного землеробства. Для того, щоб забезпечити достатню кількість 

підстилкового гною в органічних господарствах має бути розвинена галузь 

тваринництва, яка, крім основної продукції – молока та м’яса, виробляє 

достатню кількість гною. Це дає можливість відкрити перспективу дійсної 

гармонізації взаємозв’язків між тваринництвом і рослинництвом [248]. 

Таким чином, основним органічним добривом є підстилковий гній з 

органічних ферм – суміш твердих і рідких виділень сільськогосподарських 

тварин із солом’яною, торф’яною чи іншою підстилкою. Для накопичення 

гною та збереження в ньому поживних речовин у ході зберігання важливе 

значення має підстилка. З тонни сухої речовини підстилкового гною в 

процесі гуміфікації утворюється 50–60 кг гумусу. Якісним добривом 

вважається перегній, адже він добре засвоюється рослинами, сприяючи 

значному збільшенню врожайності. За систематичного внесення гною 

підвищується вміст гумусу, поліпшуються структура та водно-фізичні 

властивості ґрунту [249]. 

Крім основного органічного добрива в усіх зонах країни – гною з 

органічних ферм, застосовують також торф, зелені добрива та солому 

зернових колосових культур [250]. 

Зелені добрива або сидерати – свіжа біомаса рослин, яку заробляють у 

ґрунт з метою його збагачення на органічну речовину й азот, а також для 

поліпшення водного, повітряного та теплового режимів [251, 252]. Зелена 

маса, перш за все, бобових сидератів, є не лише джерелом біологічного азоту, 

а також засобом покращання плодозмінного чергування у спеціалізованих 

сівозмінах. Посіви сидеральних культур дозволяють скоротити час 

інтенсивного розкладу ґрунтової органічної речовини за відсутності 
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рослинного покриву, а також є додатковим джерелом біологічного азоту. 

Разом з тим відомо, що зелена маса сидерату, покращуючи азотний режим, 

істотно не збільшує нагромадження органічної речовини в ґрунті [253, 254]. 

У покращанні гумусового стану ґрунтів велике значення має 

використання на добриво соломи. Пов’язано це з тим, що при дефіциті свіжої 

органічної речовини мікроорганізми здатні задовольнити свої енергетичні 

потреби за рахунок мінералізації гумусових речовин ґрунту [255, 256]. Тому 

додатковим її ресурсом , крім гною та сидеральних добрив, може бути 

застосування на добриво нетоварної продукції польових культур [257–260]. 

Солома як добриво – питання не нове, але за сучасних умов 

актуальність цієї проблеми зросла. Так, ще на початку минулого століття 

Деві та Тайєр указували на можливість заорювання соломи на добриво. У 

наш час проблема набула особливу гостроту в зв’язку з різким скороченням 

тваринництва, а також з недостатньою кількістю енергетичних ресурсів у 

сільському господарстві [261]. 

Внесення у ґрунт трьох-чотирьох тонн на гектар соломи адекватно 

дев’яти тоннам на гектар гною [262]. Внесення соломи в ґрунт за 

сприятливих умов температурного та водного режимів викликає інтенсивний 

розвиток мікроорганізмів [263]. До того ж, як зазначає Є. М. Мішустіна при 

внесенні у ґрунт соломи збільшується кількість азотфіксаторів, що підвищує 

здатність ґрунту фіксувати азот. Крім того, з 4–5 т/га соломи додатково 

надходить до 20–27 кг/га азоту [264]. 

Все більше досліджень свідчить, що солому потрібно розглядати як 

повноцінне добриво. Агрономічну доцільність застосування соломи на 

добриво пов’язано з її хімічним складом – у ній міститься близько 35–50 % 

вуглецю, що є важливим елементом гумусоутворення, до 0,5 % азоту, 0,25 % 

фосфору та 0,85 % калію, кальцій, магній, мікроелементи – бор, мідь, цинк, 

молібден, кобальт. При цьому одночасно покращується не лише кореневе та 

повітряне живлення рослин, але й фізичний стан і водний режим ґрунтів 

[265–267]. 
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Але, як констатує В. І. Кисіль [268] за недостатньої кількості у ґрунті 

мінерального азоту в перший рік застосування соломи як добрива, 

погіршується діяльність мікроорганізмів, що використовують мінеральний і 

органічний азот. У результаті уповільнюються процеси 

целюлозорозкладання, амоніфікації та, особливо, нітрифікації. Це пов’язано з 

тим, що солома злакових культур містить високу кількість безазотистих 

речовин і низький уміст азотистих сполук, тому целюлозорозкладаючі 

мікроорганізми при трансформації органічних сполук із широким 

відношенням С:N використовують азот ґрунту на час їх життєдіяльності. 

У результаті, без розширення співвідношення С:N до рівня 

підстилкового гною, тобто 1:18, може знижуватися врожай культур, під які 

внесено солому [269]. Тому, за внесення соломи як органічного добрива, для 

зменшення іммобілізації мінерального азоту рекомендовано вносити 

компенсуючу дозу азотних добрив з розрахунку 7–10 кг на одну тонну 

соломи чи подрібнених стебел [270]. За систематичного внесення соломи 

потреба в азоті зменшується на 30–35 %, а після чотирьох послідовних років 

внесення соломи з компенсуючою дозою азоту його запаси поповнюються 

настільки, що додатковий азот уже може бути непотрібний. 

Ефективність удобрення соломою залежить від її кількості, культури, 

часу та глибини заробки. Так, наприклад, при розкладі великої кількості 

соломи виділяються інгібуючі речовини, в основному, фенольної природи. 

Негативна дія соломи зменшується при її неглибокому заробленні у 

ґрунт [271]. За систематичного розміщення рослинних решток на поверхні 

ґрунту за нульового та плоскорізного обробітків фітотоксичність ґрунту не 

підвищувалася та не пригнічувалася його біологічна активність [272, 273]. 

Встановлено, що систематичне застосування в зернопросапній сівозміні 

соломи не супроводжувалося підвищенням забур’яненості посівів і 

збільшенням кореневих гнилей. Навпаки, за внесення соломи на добриво 

деякі дослідники відзначали оздоровлення ґрунту від збудників хвороб. Усе 

викладене свідчить про необхідність продовження досліджень застосування 
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нетоварної частини урожаю, зокрема соломи як органічного добрива, 

стосовно конкретних ґрунтово-кліматичних умов, сівозмін, обробітку ґрунту 

та рівня застосування традиційних органічних і мінеральних добрив. 

Як підкреслюють С. Г. Корсун, Л. І. Шкарівська, Н. В. Палапа, 

А. В. Вдовиченко, за ведення органічного землеробства допускається лише 

суворо обмежений перелік мінеральних добрив: тонко розмелені фосфати, 

сира калійна сіль, калійний сульфат, природний карбонат кальцію, сульфат 

магнію, сульфат кальцію, хлорид натрію та подрібнені агроруди [234]. 

1.4. Елементи технологій фітосанітарної оптимізації органічних 

агроекосистем 

Захист рослин у системі органічного землеробства вимагає переходу 

від застосування токсичних отрутохімікатів до біологічних препаратів. 

Біологічний метод захисту рослин відіграє ключову роль у нових 

інтегрованих методах системах захисту в природному землеробстві. 

Біологічний метод захисту рослин гарантує збереження врожаю за 

дотримання екологічної чистоти агробіоценозу. Одночасно максимально 

витримуються сучасні санітарно-гігієнічні вимоги [274]. 

На сьогодні найперспективнішим заходом боротьби зі шкодочинними 

організмами в органічному землеробстві є впровадження толерантних і 

стійких сортів та гібридів сільськогосподарських культур традиційної 

селекції. Застосування біологічних препаратів, дозволених нормативами 

«органіки», також є одним із можливих шляхів контролю фітосанітарного 

стану посівів [275]. 

В. М. Писаренко, П. В. Писаренко та В. В. Писаренко [276] особливу 

увагу для покращання фітосанітарного режиму ґрунту та посівів приділяють 

дотриманню сівозмін. Вони зазначають, що в ПП «Агроекологія» пшеницю 

озиму в сівозмінах, як правило, висівають після багаторічних бобових трав, 

зайнятих парів, що забезпечують очищення поля від бур’янів, збудників 

хвороб і виключають пошкодження рослин спеціалізованими видами 

шкідників. Оскільки забур’яненість посівів становить найбільшу загрозу для 
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просапних культур у господарстві, єдиним попередником для них є пшениця 

озима. Завдяки цьому формується максимально сприятливий фітосанітарний 

стан посівів. 

Вирощування кожної культури супроводжується нагромадженням у 

ґрунті збудників хвороб і шкідників. Після збирання врожаю залишаються 

рослинні рештки, змінюється вміст поживних речовин у ґрунті, перебіг 

мікробіологічних процесів, водний і повітряний режими. Усі ці чинники 

впливають не лише на розвиток наступних культур, а й на збудників хвороб і 

шкідників. В одних випадках вони провокують їх інтенсивний розвиток, в 

інших – обмежують їх шкідливу дію. У зв’язку з цим виникає необхідність 

запровадження сівозмін із таким чергуванням культур, яке сприяло б 

вирощуванню високих урожаїв і запобігало розвитку хвороб, шкідників, 

бур’янів і нагромадженню їх у посівах. 

За умов інтенсифікації сільського господарства значення правильного 

чергування культур у сівозміні для оптимізації санітарного стану ґрунту 

помітно зростає. Заселені шкідниками та заражені збудниками хвороб 

рослинні залишки, що залишаються в ґрунті та на його поверхні після 

збирання культури, є одним із основних джерел поширення шкідників і 

хвороб у наступному році. Встановлення оптимальної концентрації культур і 

добір найкращих попередників забезпечують не лише високу врожайність, 

але й обмежують нагромадження шкідливих організмів. Тому за 

встановлення оптимальної концентрації кожної культури в сівозміні слід 

виходити з державного плану виробництва продукції та брати до уваги 

біологічні особливості культури, ґрунтово-кліматичні умови, а також ступінь 

ураження рослин патогенними організмами [277]. 

Виходячи з цих вимог, науковими установами встановлено оптимальне 

насичення сівозміни різними культурами. Повернення соняшнику раніше ніж 

через 8–10 років на поле попереднього його вирощування призводить до 

посилення ураженості посівів білою і сірою гнилями, несправжньою 

борошнистою росою та іншими патогенами. Повторні посіви кукурудзи, 
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безперечно, призводять до помітного погіршення в них фітосанітарного 

стану внаслідок нагромадження специфічних збудників хвороб і шкідників. 

Проте в умовах виробництва кукурудзу часто вирощують два і більше років 

поспіль на одному й тому самому полі. На таких посівах слід звертати 

особливу увагу на дотримання всього комплексу агротехнічних заходів щодо 

захисту культури від шкідників і хвороб [278]. 

У степовій зоні повторні посіви пшениці два і більше років поспіль 

призводять до масового розмноження хлібної попелиці, клопа шкідливої 

черепашки та значної ураженості посівів кореневими гнилями. За даними 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», у разі повторного посіву пшениці 

чисельність хлібної жужелиці збільшувалася у 25–30 разів, пшеничного 

трипса – в 1,3–1,8, а пошкодження внутрішньостебловими шкідниками в 

1,4–3,2 рази, ніж після таких попередників, як чистий пар і горох. 

У разі розміщення посівів пшениці після пшениці, за даними Інституту 

зернового господарства НААН України, уражуваність кореневими гнилями 

незалежно від сорту була майже вдвічі вищою, ніж по пару. Пшениця має 

спільних із кукурудзою збудників кореневих гнилей, тому ураженість рослин 

пшениці при вирощуванні після кукурудзи, особливо на початку розвитку, 

також збільшується. Повторні посіви пшениці також сильніше уражаються 

бурою іржею. Так, на третій рік вирощування пшениці уражуваність бурою 

іржею була вдвічі вищою, ніж після конюшини першого року використання, 

картоплі ранньої та кукурудзи на зелений корм і силос. 

За безперервного вирощування картоплі на одному й тому самому полі 

у ґрунті нагромаджуються збудники вертицильозу, звичайної та порошистої 

парші й інших хвороб, унаслідок чого уражуваність її цими хворобами в 

10–15 разів більша, ніж у сівозміні. Під час беззмінного вирощування 

соняшнику на шостий і сьомий роки ураження вовчком досягло відповідно 

50,4 і 60,2 %, а в сівозміні у разі повернення культури на попереднє місце 

через дев’ять років – 10,2–14,0 %. Крім того, у беззмінних посівах соняшнику 

також розмножуються збудники білої та сірої гнилей. 
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Повторні посіви та монокультура ведуть до нагромадження в ґрунті 

шкідників, особливо спеціалізованих. Так, вирощування кукурудзи на 

постійних площах або кілька років поспіль супроводжується збільшенням 

чисельності ґрунтових шкідників – дротяників і несправжніх дротяників. За 

повторних посівів кукурудзи на одному полі впродовж чотирьох років 

послідовно підвищується чисельність стеблового метелика та південного 

сірого довгоносика. 

Отже, щоб запобігти нагромадженню в ґрунті шкідників, збудників 

хвороб і нематод, слід установлювати певний інтервал повернення культури 

на попереднє місце вирощування, тривалість якого залежить від часу, 

впродовж якого забезпечується пригнічення та значне придушення 

розмноження шкідників і розвитку хвороб у ґрунті під впливом активної 

життєвої діяльності ентомофагів. 

Сівозміна має велике й організаційно-господарське значення в захисті 

рослин. Культури не лише чергуються на одному й тому самому полі, а й у 

просторі. Завдяки такій ізоляції можна обмежувати розвиток хвороб. 

Особливо це важливо для перехреснозапильних культур і для боротьби з 

хворобами, що переносяться вітром, водою, передаються з рослинними 

рештками тощо. Так, просторова ізоляція товарних посівів зернових і 

круп’яних культур від насінницьких, а також посівів першого та другого 

років життя дворічних культур дає змогу значно обмежити уражуваність 

насінницьких посівів летючою сажкою пшениці, кукурудзи, сорго та проса, 

деякою мірою іржею, борошнистою росою; соняшнику – несправжньою 

борошнистою росою, білою та сірою гнилями, а буряків першого року 

життя – пероноспорозом, вірусною жовтяницею, мозаїкою, іржею. 

Просторова ізоляція озимих колосових культур також зменшує можливість 

переходу з торішніх посівів хлібної жужелиці, злакових мух, знищення 

падалиці й осередків збудників багатьох хвороб. 

Кожна культура для своєї життєдіяльності використовує з ґрунту воду 

та поживні речовини в різній кількості. Наприклад, багаторічні трави, ячмінь, 
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соняшник, буряки цукрові дуже висушують ґрунт. У наступних культур 

внаслідок нестачі вологи може зменшуватися тургор, спостерігатися 

в’янення, внаслідок чого знижується стійкість рослин проти ураження їх 

різними хворобами – коренеїдом, борошнистою росою буряків, фузаріозною 

гниллю картоплі та льону, борошнистою росою зернових хлібів. Ураження 

сходів цукрових буряків коренеїдом значно зростало при їх сівбі після 

озимини, попередником якої були багаторічні трави дворічного використання 

порівняно з ураженням після трав однорічного використання, а також після 

кукурудзи на зерно порівняно з кукурудзою на зелений корм, яка менше 

висушує ґрунт. 

Сівозміни для пшениці озимої є одним з попереджувальних заходів 

поширення хвороб і шкідників. Щоб уникнути їх накопичення необхідно 

дотримуватися періоду повернення тієї чи іншої культури на попереднє 

місце. Для пшениці озимої цей період повинен становити два–три роки, коли 

під дією корисної мікрофлори ґрунт очищається від багатьох шкідників і 

хвороб [279]. 

Встановлено, що за достатньої кількості поживних речовин у ґрунті 

для розвитку рослин підвищується стійкість їх проти ураження багатьма 

хворобами. Отже, під час розміщення культур у сівозміні слід враховувати 

ступінь використання поживних речовин попередніми культурами. 

Численні дані свідчать про значне обмеження шкідників і хвороб 

сільськогосподарських культур після запровадження науково обґрунтованих 

сівозмін. 

Погана агротехніка та неадекватний захист від шкідників і хвороб є 

основними причинами невисокого врожаю зерна пшениці та низької його 

якості. Зниження товарних якостей зерна пшениці в Степу найчастіше 

пов’язують з діяльністю клопа шкідливої черепашки, а в Лісостепу – з 

діяльністю хвороботворних мікроорганізмів [280]. 

Для захисту рослин від шкідливих організмів у органічному 

землеробстві, та й не тільки в органічному, використовують біологічні 



103 

препарати – біологічні засоби боротьби зі шкідниками, збудниками хвороб 

рослин і бур’янами, застосування яких має ряд переваг перед хімічними 

засобами. Мікробіологічні препарати, які використовують для регулювання 

чисельності шкідливих організмів рослин, класифікують залежно від 

природи активної основи на грибні, бактеріальні, вірусні та протозойні. За 

призначенням біопрепарати поділяють на інсектицидні, акарицидні, 

зооцидні, фунгіцидні, бактерицидні та нематицидні. Біопрепарат може також 

бути комплексним за вмісту в ньому в ролі активної основи двох або більшої 

кількості мікроорганізмів, що належать до різних систематичних груп 

захисту рослин [281]. 

У світовій практиці для контролю чисельності шкідливих організмів 

офіційно зареєстровано та застосовують близько 30 природних біологічно 

активних речовин, 45 феромонів, 60 вірусів, бактерій, грибів, нематод і понад 

30 видів ентомофагів [282]. 

Одним із основних елементів сучасних технологій фітосанітарної 

оптимізації агроекосистем і отримання екологічно безпечної 

сільськогосподарської продукції є застосування біологічних препаратів. 

Дослідження з розроблення біологічних препаратів орієнтовано на 

підвищення рівня екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва, 

покращання фітосанітарної ситуації в агроценозах, збільшення рівня 

рентабельності продукції рослинництва, особливо за вирощування культур у 

системі органічного землеробства [283]. 

О. Д. Дивнич [284] для захисту посівів в органічному землеробстві 

пропонує наступне: захист посівів від бур’янів здійснювати агротехнічними 

заходами та посівами післяжнивних сидератів; підбір стійких видів, сортів і 

гібридів, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов; активізацію природних 

ворогів шкідників без застосування хімічних засобів захисту рослин. 

Біологічне регулювання чисельності шкідливих видів фітофагів і 

бур’янистих рослин дедалі більше знаходить практичне втілення, зазначають 

А. А. Буцяк і Б. М. Калин [285]. Подальший прогрес біологічного захисту 
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рослин пов’язаний із поглибленням науково-дослідницьких, 

конструкторських і технологічних робіт з біоекології корисних організмів, 

масового їх виробництва та практичного застосування на основних 

сільськогосподарських культурах. 

Як би підсумовуючи все це С. Г. Корсун, Л. І. Шкарівська, Н. В. Палапа 

й А. В. Вдовиченко в методичних рекомендаціях «Відновлення і підтримання 

екологічної стабільності сільських сельбищних територій за виробництва 

органічної продукції рослинництва» [234] підкреслюють, що для 

контролювання небажаних біологічних об’єктів у посівах 

сільськогосподарських культур можна застосовувати такі заходи: 

впровадження науково обґрунтованих сівозмін, вибір придатних сортів і 

гібридів рослин, механічний обробіток ґрунту, захист природних ворогів 

шкідників, проєктування цілісних екосистем, теплове знищення бур’янистих 

рослин, мульчування, випасання худоби та інші. 

До того ж, налагоджено також виробництво засобів захисту рослин 

біологічного походження, які дозволено використовувати за ведення 

органічного землеробства, вони внесені у «Перелік допоміжних засобів, що 

можуть використовуватися в органічному сільському господарстві та 

переробці, згідно зі стандартом, що еквівалентний постановам європейського 

союзу № 834/2007 і № 889/2008» [286]. 

Таким чином, застосування біологічних засобів захисту рослин в 

органічному землеробстві є ефективним засобом знищення джерел інфекцій і 

шкідливих організмів у найбільш уразливий період їх розвитку, одержання 

максимального врожаю з високою якістю продукції, унеможливлюючи при 

цьому забруднення навколишнього природного середовища [287]. 

Висновки до розділу 1 

З наведеного огляду літератури можна зробити загальний висновок, що 

на сьогодні органічне землеробство – це цілісна система господарювання за 

умов підтримки екологічно-, соціально- та економічно доцільного 

виробництва сільськогосподарської продукції. В основі такої системи лежить 
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використання локально-специфічної родючості ґрунтів, природного 

потенціалу культурних рослин і її спрямовано на гармонізацію 

сільськогосподарського виробництва та навколишнього природного 

середовища. 

На сьогодні великого значення набуває запровадження органічного 

землеробства на основі застосування науково обґрунтованих сівозмін з 

повною або частковою заміною хімічних речовин використанням органічних 

добрив, нетоварної продукції, бобових культур тощо. 

Аналітичний огляд сучасної спеціальної літератури дозволив 

обґрунтувати актуальність наукової проблеми, яка потребує вирішення, 

важливість інтерпретації основних компонент за допомогою агроекологічних 

чинників; перспективність різних сівозмін за їх впливом на динаміку 

ґрунтових властивостей; продуктивність і ефективність. 

Залишається актуальною проблема характеру впливу сівозмін на 

забур’яненість і заселеність шкідниками. Важливим агроекологічним 

завданням є виявлення закономірностей формування показників урожайності 

сільськогосподарських культур і продуктивності сівозмін у цілому й оцінка 

ролі в цих процесах різних варіантів удобрення сільськогосподарських 

культур. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 1, 

опубліковано в працях [16, 50–55, 103, 111, 112, 119, 126, 132, 141, 144, 191–

194, 197, 200, 211, 221, 228–230, 235, 237, 238]. 

У Розділі 1 використані наукові джерела [1, 2, 12–15, 17-49, 56–102, 

104–110, 113–118, 120–125, 127–131, 133–140, 142, 143, 146–190, 195, 196, 

198, 199, 201–210, 212–220, 222–227, 231–234, 236, 239–287]. 
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РОЗДІЛ 2 

МІСЦЕ, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Місце та ґрунтові умови виконання дослідження 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконано в стаціонарному 

польовому досліді кафедри землеробства ім. О. М. Можейка дослідного поля 

Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва яке 

знаходиться на території державного підприємства науково дослідного 

господарства „Докучаєвське” поблизу сел. Велика Рогань Харківського 

району Харківської області впродовж 1996–2015 рр. 

Однією з умов, яка забезпечує одержання високих і сталих врожаїв 

сільськогосподарських культур є повне забезпечення культурних рослин 

усіма необхідними чинниками життя. Така умова може бути виконана на 

основі врахування природних ресурсів регіону, раціонального використання 

досягнень землеробства та вимог рослин до умов навколишнього природного 

середовища [288]. 

За підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 

велике значення надається ґрунтовому покриву та клімату. Як писав 

В. В. Докучаєв: «Ґрунт і клімат є основні та найважливіші чинники 

землеробства – перші та неминучі умови врожаїв» [289]. 

Наукові основи вивчення взаємозв’язків сільськогосподарських 

культур із погодою та кліматом були викладені в роботах А. Т. Болотова 

[290] та інших учених-землеробців. 

На необхідність ураховувати особливості сільськогосподарських 

культур наголошувало багато видатних учених. Зокрема М. І. Вавілов, 

філософськи осмислюючи вплив природних чинників на врожай, писав: 

«Кліматичні чинники у нашій країні, взяті в цілому, визначальні у проблемі 

врожайності, вони сильніші за економіку, сильніші за техніку» [291]. 

Значна частина території Харківської області разом із Сумською, 

Полтавською та Черкаською областями відноситься до Лівобережного 

Лісостепу України. Південна та південно-східна частини області розміщені в 
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Північному Степу. Харківська область у лісостеповій зоні України 

відзначається найбільшим проявом континентальності, яка помітно зростає з 

північного заходу на південний схід. На більшій частині території тривалість 

безморозного періоду в середньому складає 126–140 днів [292]. Період 

активної вегетації з температурою повітря вище +10 оС знаходиться в межах 

115–170 днів. Сума активних температур за рік сягає 2500–2900 оC, а середня 

багаторічна за весняний період – 508 оC. Середньорічна температура повітря 

сягає +7,2 оС. Найтеплішим місяцем є липень, середньодобова температура 

повітря у цьому місяці складає 20–21 оС, у найхолоднішому місяці року 

(січні) вона не перевищує -7 оС. 

Середня багаторічна кількість опадів за теплий період (квітень–

жовтень) – 340–440 мм. Розподіл опадів протягом року нерівномірний. 

Найбільша їх кількість випадає у літні місяці: 59 мм у червні, 71 мм у липні, 

56 мм у серпні. 

Осінь тривала та помірно тепла. У третій декаді жовтня відбувається 

перехід середньодобової температури повітря через +5 оС. Забезпеченість 

ґрунту вологою за роками дуже різна. Часто на час сівби пшениці озимої 

запаси вологи у ґрунті після непарових попередників бувають недостатніми 

для проростання насіння. 

Зима, як правило, малосніжна, холодна з нестійким температурним 

режимом, періодичними відлигами, що сприяє утворенню притертої льодяної 

кірки, яка викликає пошкодження і навіть загибель рослин пшениці озимої. 

Кількість опадів у зимовий період становить 16–20 % річної норми. Висота 

снігового покриву в північних районах сягає 18–20, а південно-східних – 

7–9 см. Тривалість періоду зі сталим сніговим покривом у різних частинах 

зони знаходиться у межах 80–120 днів. 

Період переходу середньодобової температури повітря через 0oС 

(настання весни) припадає на другу–третю декаду березня. Температурний 

режим весняного періоду по роках нестійкий. 
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Літо дуже спекотне та сухе. Опади, що випадають улітку, мають 

переважно зливовий характер і можуть спричиняти стікання вологи та 

інтенсивне її випаровування. 

У зв’язку з чим у літні місяці спостерігається мінімальна відносна 

вологість повітря та найбільша кількість днів з атмосферною посухою, що 

також негативно позначається на врожайності сільськогосподарських 

культур. В окремі роки спекотна погода супроводжується суховіями, які 

приносять шкоду більшості сільськогосподарських культур. 

Середня кількість днів з атмосферною посухою в районі Харкова за 

вегетаційний період становить 14,6 у тому числі інтенсивної та дуже 

інтенсивної 1,7 дня. Негативний вплив повітряної посухи більш різко 

проявляється за недостатньої зволоженості ґрунту, яка поступово знижується 

у напрямку від західних до східних районів. 

Не зважаючи на досить часті негативні погодні умови, вирощування 

районованих культур у лівобережній частині лісостепової зони України за 

високої культури землеробства забезпечує високі та сталі врожаї. 

Земельний фонд Харківської області станом на 1 січня 2001 р. складав 

3141,8 тис. га, з них 2423,8 тис. га, або 77,2 % займають сільськогосподарські 

угіддя, 1953,3 тис. га, складає рілля, що по відношенню до 

сільськогосподарських угідь становить більше 80 % [293]. 

Результативність ведення сільськогосподарського виробництва і, 

зокрема, землеробства, багато у чому залежить від ґрунтів. Від родючості 

ґрунтів залежить урожайність сільськогосподарських культур і ефективність 

ведення господарства у цілому. 

Ґрунтове покриття Харківської області представлене в основному 

чорноземами типовими та глибокими, які займають більше 50 % усієї площі 

сільськогосподарських угідь і більше 80 % ріллі [294]. Це родючі ґрунти, які 

мають великі запаси поживних речовин і сприятливі фізичні властивості, 

насамперед водостійку структуру. 
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Лісостеповий агроґрунтовий район охоплює північно-західну та 

північну частину області. Основними ґрунтами є чорноземи типові, темно-

сірі та сірі лісові. Забезпеченість ґрунтів рухомим фосфором у 65 % ріллі 

середня, 68 % ґрунтів мають підвищену та високу забезпеченість рухомим 

калієм [295, 296]. 

У геоморфологічному відношенні земельний масив, на якому ми 

проводили досліди, розміщений на південно-східній окраїні лісостепової 

зони в районі четвертої лівобережної тераси р. Уди і пересікає її вузькою 

смугою. 

Характер ґрунтового покриву дослідного поля визначається трьома 

обставинами: 

- розташування його на південній околиці лісостепової зони; 

- особливості розташування поверхні; 

- особливості складу ґрунтотворних порід, а також умови ґрунтового 

зволоження. 

Ґрунтовий покрив на території, де проводили дослідження, 

представлений переважно чорноземом типовим вилугуваним малогумусним 

важкосуглинковим на лесовидному суглинку. Сформований за умов добре 

розвиненої трав’янистої рослинності та помірного зволоження на 

незасолених лесових породах чорнозем типовий характеризується 

агрономічно-цінною зернисто-грудкуватою структурою, хорошими фізико-

механічними властивостям, великими запасами доступних для рослин 

поживних речовин, високим умістом гумусу й інтенсивною біологічною 

активністю. 

За даними ґрунтового картографування наведено макроморфологічний 

опис профілю чорнозему [297] типового глибокого малогумусного 

(слабоструктурного) важкосуглинкового на лесовидному суглинку [298]. 

Н – 0–45 см – гумусово-акумулятивний, темно-сірий, орний (0–20 см) слабко-

зернисто-грудкувато-порохуватий, ущільнений; нижче – 

підорний – грудкувато-зернистий, важкосуглинковий, вологий, 
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добре гумусований, часто трапляються корені рослин, 

поступово за кольором і структурою переходить у 

Нр/k – 45–73 см – верхній перехідний, слабкіше гумусований, темно-сірий з 

палевим відтінком, важкосуглинковий, грудкувато-зернистий, 

слабкоущільнений, подекуди трапляються корені рослин, 

вологий до 70 см безкарбонатний, глибше «кипить» від HCl, 

перехід поступовий у 

Phk – 73–102 см – нижній перехідний, нерівномірно-гумусований, 

плямистий, темнувато-сірий з палевим відтінком, 

важкосуглинковий, грудкувато-зернистий, слабкоущільнений, 

вологий, багато кротовин, карбонати кальцію у вигляді 

псевдоміцелію, поступово за кольором і структурою переходить 

у 

Рk – 102–130 см – материнська порода, бурувато-палевий, 

важкосуглинковий, пористий, лесовидний суглинок, дещо 

ущільнений, вологий, дуже карбонатний і глибше з виділенням 

карбонатів у вигляді «прожилок», місцями «псевдоміцелію». 

За даними О. А. Казакова, М. І. Лактіонова, М. С. Литовченка та ін. 

[299], у шарі ґрунту 0–20 см містилося 6,1 % гумусу. Але інтенсивне 

використання ґрунту під сільськогосподарськими культурами призвело до 

зменшення вмісту гумусу до 4,94–5,21 % [74]. За цим показником ґрунт 

дослідного поля слід віднести до чорнозему типового глибокого мало 

гумусного важкосуглинкового на лесовидному суглинку. Такий ґрунт добре 

забезпечений валовим азотом і фосфором. Вміст цих елементів у орному 

шарі становить 0,29 і 0,20 %, насиченість обмінним кальцієм сягає 90–95 % 

[300]. 

Висока насиченість ґрунтово-колоїдного комплексу кальцієм захищає 

ґрунт від вилуговування, що сприяє закріпленню поживних речовин і 

збереженню зернистої структури. Тому ці ґрунти структурні і мають 

сприятливі фізичні та фізико-хімічні властивості. 
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В орному шарі ґрунту (0–30 см) міститься гумусу за Тюріним – 4,9–

5,1 %, легкогідролізного азоту (за Корнфілдом) – 8,1 мг на 100 г ґрунту, 

рухомих форм фосфору і калію (за Чиріковим) – 10 і 20 мг на 100 г ґрунту 

відповідно. За вмістом цих елементів ґрунт характеризується підвищеною 

забезпеченістю. Вміст обмінних катіонів: кальцію – 37,8 %, магнію – 6,6 %, 

натрію – 0,49 %, калію – 0,5 %, водню – 21 мг-екв./кг ґрунту. Ґрунт має 

нейтральну реакцію ґрунтового розчину (рН: водне – 7,0, сольове – 5,2–5,6). 

Ґрунтові води залягають на глибині близько 18 м. 

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок: у цілому ґрунтово-

кліматичні умови Харківської області, незважаючи на повторювання 

несприятливих погодних умов, за високої культури землеробства, 

забезпечують отримання високих і сталих урожаїв сільськогосподарських 

культур, завдяки високій родючості найбільш поширених чорноземних 

ґрунтів [301]. 

2.2. Кліматичні умови й особливості погодних умов у роки 

проведення дослідження 

Продовольча проблема, яка загострюється в усьому світі, зумовлена не 

лише високими темпами збільшення кількості народонаселення, що 

випереджають виробництво харчових продуктів, а також змінами клімату та 

процесами опустелювання. Україна має високий природно-ресурсний 

потенціал агросфери і може забезпечувати не лише національну, а й значною 

мірою загальносвітову місію продовольчої безпеки. Сучасна продовольча 

ситуація в світі та прогнозовані зміни клімату потребують об’єктивного 

аналізу й оцінки його впливу на стан основних агроресурсів і виробництво 

сільськогосподарської продукції, зокрема, зерна, удосконалення стратегії і 

тактики формування сталих високопродуктивних ресурсо-енергоощадних 

агроекосистем, зазначають учені Інституту агроекології і 

природокористування НААН України [302]. 



112 

Вивченням впливу агрометеорологічних умов на продуктивність 

сільськогосподарських культур, оцінкою агрокліматичних ресурсів 

займаються також в Одеському державному екологічному університеті [303]. 

Клімат має значний вплив на вирощування сільськогосподарських 

культур. Його потрібно розглядати як природний ресурс країни. Клімат 

визначає тип сільського господарства, можливість отримання одного чи 

декількох урожаїв у рік, набір сільськогосподарських культур тощо. 

Сучасні глибокі агрономічні дослідження, програмування врожайності, 

математичне моделювання продуктивності сільськогосподарських культур 

базуються передусім на врахуванні кліматичного потенціалу певної території 

та особливостей агрометеорологічних умов конкретного року. 

У Східному Лісостепу України на ріст рослин і формування їх 

продуктивності найбільший вплив справляє кількість і характер розподілу 

опадів, що випадають впродовж року та тепло. 

За тепло- та вологозабезпеченістю навчально-дослідне господарство 

належить до північного середньозволоженого району Харківської області. 

Клімат у районі проведення досліджень помірно-континентальний з 

підвищенням континентальності та зменшенням кількості атмосферних 

опадів на південний схід, тому ця частина області помітно виділяється за 

низкою кліматичних показників і характеризується підвищеною 

середньорічною температурою повітря та меншою кількістю атмосферних 

опадів. Клімат відрізняється нерівномірністю розподілу опадів протягом 

вегетаційного періоду та недостатньою їх кількістю в період вегетації 

сільськогосподарських культур. Саме атмосферні опади є основним 

джерелом зволоження ґрунту й однією з найважливіших характеристик 

клімату. Кліматичні показники режиму опадів різноманітні. У додатку 1 

наводяться найпоширеніші з них – середня місячна та середня декадна 

кількість опадів у роки проведення досліджень та їх середні багаторічні 

показники. 
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За кількістю опадів територія дослідного поля належить до зони 

недостатнього зволоження. Річна сума опадів у районі, за даними 

метеостанції ХНАУ, складає в середньому 529 мм. Залежно від інтенсивності 

та повторюваності вологоутворюючих процесів кількість опадів у окремі 

роки коливається в значних межах від 342 мм (65 % від норми) до 767 мм 

(145 % від норми). Більша частина опадів випадає в теплий період і 

становить 65 % від річної кількості. У холодний період випадає в середньому 

184 мм – 35 % від річної кількості. Для даної території характерний 

континентальний тип річного ходу опадів з максимумом у літні місяці. 

Найбільш дощовим місяцем протягом року вважається в середньому 

розрахунку липень. В окремі роки максимум опадів може спостерігатися у 

будь-якому місяці, за винятком березня, в якому він не відзначався жодного 

разу. 

Характерною рисою клімату є посушливість, що обумовлюється не 

стільки загальною кількістю опадів, скільки нерівномірністю їхнього 

розподілу впродовж року й, особливо, в період вегетації. До несприятливих 

для вирощування сільськогосподарських культур кліматичних умов району 

слід віднести часті малосніжні зими, весняні приморозки у період цвітіння 

садів і сходів теплолюбних рослин. 

Основною кліматичною характеристикою термічного режиму території 

є середня місячна температура повітря. Її річний хід на метеостанції ХНАУ є 

типовим для помірно континентального клімату. Найнижча середня місячна 

температура повітря спостерігається у січні Лютий мало відрізняється від 

січня за температурним режимом, тому що циркуляційні та радіаційні 

чинники цих місяців є близькими між собою. Але в окремі роки січень може 

бути значно теплішим або холоднішим за лютий. Середня річна температура 

повітря складає +7,2 oC з коливаннями в окремі роки від +4,7 до +9,2 oC 

(дод. А.1, А.2) [304]. 

У цілому погодні умови за період проведення досліджень формувалися 

у відповідності зазначеному агрокліматичному району й особливих погодних 
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аномалій не спостерігали, але кожен рік мав певні особливості з формування 

температурного режиму та вологозабезпеченості. І той факт, що умови, які 

складалися впродовж двадцяти років досліджень були досить 

різноманітними, лише дав змогу повніше оцінити умови росту та розвитку 

сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах і визначити 

їх продуктивність. 

2.3. Програма та методика проведення дослідження 

Успішний розвиток сільськогосподарського виробництва передбачає 

широке запровадження найновіших наукових розробок, які отримані на 

основі застосування сучасних методів досліджень. Методологічною основою 

наших досліджень був принцип єдності та взаємозв’язку об’єкту з умовами 

навколишнього природного середовища. При встановленні істини в процесі 

аналізу отриманих результатів такий підхід найбільш відповідав принципу 

пізнання дійсності, яка об’єктивно існує. Багаторічні польові та лабораторні 

дослідження, проведені в тривалому стаціонарному досліді, за сучасних умов 

реформування аграрного сектора дозволяють раціонально використовувати 

ріллю, спроектувати сівозміни та диференційовано застосовувати добрива 

під окремі польові культури залежно від запланованого врожаю. 

Результати досліджень, викладені в цій дисертаційній роботі, отримані 

в стаціонарному польовому досліді кафедри землеробства ім. О. М. Можейка 

з вивчення польових сівозмін короткої ротації, які проводилися на 

дослідному полі Харківського національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва. 

Стаціонар закладено 1962 р. У досліді вивчали 16 варіантів польових 

сівозмін короткої ротації з таким чергуванням сільськогосподарських 

культур: 

I. 1 – чистий пар, 2 – пшениця озима, 3 – буряки цукрові, 4 – ячмінь ярий; 

II. 1 – чистий пар, 2 – пшениця озима, 3 – гречка, 4 – ячмінь ярий; 

III. 1 – горох, 2 – пшениця озима, 3 – буряки цукрові, 4 – ячмінь ярий; 

IV. 1 – горох, 2 – пшениця озима, 3 – гречка, 4 – ячмінь ярий; 
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V. 1 – чина, 2 – пшениця озима, 3 – буряки цукрові, 4 – ячмінь ярий; 

VI. 1 – чина, 2 – пшениця озима, 3 – гречка, 4 – ячмінь ярий; 

VII. 1 – сочевиця, 2 – пшениця озима, 3 – буряки цукрові, 4 – ячмінь ярий; 

VIII. 1 – сочевиця, 2 – пшениця озима, 3 – гречка, 4 – ячмінь ярий; 

IX. 1 – вико-овес, 2 – пшениця озима, 3 – буряки цукрові, 4 – ячмінь ярий; 

X. 1 – вико-овес, 2 – пшениця озима, 3 – гречка, 4 – ячмінь ярий; 

XI. 1 – соя, 2 – пшениця озима, 3 – буряки цукрові, 4 – ячмінь ярий; 

XII. 1 – соя, 2 – пшениця озима, 3 – гречка, 4 – ячмінь ярий; 

XIII. 1 – квасоля, 2 – пшениця озима, 3 – буряки цукрові, 4 – ячмінь ярий; 

XIV. 1 – квасоля, 2 – пшениця озима, 3 – гречка, 4 – ячмінь ярий; 

XV. 1 – кукурудза, 2 – пшениця озима, 3 – буряки цукрові, 4 – ячмінь ярий; 

XVI. 1 – кукурудза, 2 – пшениця озима, 3 – гречка, 4 – ячмінь ярий. 

Таким чином, схеми сівозмін відрізнялися першими та третіми 

культурами. Попередниками пшениці озимої, а відповідно першими 

культурами сівозмін були: чистий пар, горох на зерно, чина на зерно, 

сочевиця на зерно, вико-вівсяна сумішка на зелений корм, соя на зелений 

корм, квасоля на зерно та кукурудза на силос. Загальна площа стаціонару 

складає 4 га, розмір поля в сівозміні – 1 га. Площа посівної ділянки – 142 м2, 

облікової – 50–100 м2. Входження в сівозміну проводили двома полями. 

Розміщення варіантів у дослідах – систематичне, повторення – триразове 

[305, 306]. Досліди проводили згідно наведеної схеми (рис. 2.1). 

Агротехніка вирощування сільськогосподарських культур у досліді 

загальноприйнята для умов Харківської області [307–313]. У дослідах 

вирощували сорти та гібриди сільськогосподарських культур, які занесені до 

Державного реєстру сортів і рослин, придатних до вирощування в Лісостепу. 

Відбір і підготування зразків ґрунту до аналізу проводили згідно із 

загальноприйнятими методиками, описаними в науковій літературі та 

відповідно до ДСТУ. 
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I, II, III – повторення; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – варіанти 

Рис. 2.1. Схема досліду 
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Програма супутніх спостережень і визначень та їх методика. До 

завдань дослідження входило визначення продуктивності й особливостей 

формування агрофітоценозів різних польових сівозмін, насичених бобовим 

компонентом, з урахуванням збереження рівня родючості ґрунту. 

При закладанні та проведенні польового стаціонарного досліду, зміст 

якого буде надано у відповідних розділах, були використані стандартизовані 

й загальноприйняті методики, описані Б. А. Доспєховим [314], 

П. М. Костянтиновим [315], П. Ф. Деревицьким [316]. 

Для визначення окремих показників застосовували наступні методи: 

– водопроникність ґрунту залежно від сівозміни методом заливних 

майданчиків [317]; 

– щільність складення ґрунту на суху масу в шарах 0–15 і 15–30 см – 

керновий метод за Н. А. Качинським (ДСТУ ISO 11272-2001) [318]. 

– структурно-агрегатний склад ґрунту – ситовий метод у модифікації 

Н. І. Саввінова (ДСТУ 4744:2007) [319–321] у шарах 0–10 см, 10–20 і 

20–30 см при сівбі останньої культури сівозмін – ячменю ярого в 

триразовому повторенні; 

– вміст гідролізного азоту – метод Корнфілда, ДСТУ 7863-5015 у шарах 

ґрунту 0–15 і 15–30 см перед збиранням ячменю [322, 323]; 

– вміст рухомих сполук фосфору – модифікований метод Чирікова, 

ДСТУ 4115-2002, у шарах ґрунту 0–15 і 15–30 см перед збиранням 

ячменю [324]; 

– вміст рухомого калію – модифікований метод Чирікова, ДСТУ 4115-

2002, у шарах ґрунту 0–15 і 15–30 см [324]; 

– вміст загального гумусу в ґрунті – метод І. В. Тюріна в модифікації 

Сімакова (ДСТУ 4289:2004) [325]; 

– забур’яненість посівів вегетуючими бур’янами – кількісно-ваговий 

метод з облікової площі 0,25 м2 на період перед збиранням урожаю останньої 

культури сівозмін – ячменю ярого [306, 326]; 
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– потенційна засміченість орного шару ґрунту насінням бур’янів – 

пошарово буром Калентьєва в шарах 0–10, 10–20 і 20–30 см; 

– загальна біологічна активність ґрунту – інтенсивність розкладу 

лляної тканини, методика Мішустіна–Вострова–Петрової [327, 328]; 

– урожайність сільськогосподарських культур: зернові та зернобобові 

культури – метод суцільного обмолоту та зважування основної продукції зі 

всієї площі облікових ділянок, а нетоварна продукція – розрахунковий метод 

за співвідношенням основної та нетоварної продукції в пробному снопі. 

Збирали врожай у фазі повної стиглості зерна прямим комбайнуванням за 

допомогою селекційного комбайна Sampo rosemlev-130. Урожайність у 

тоннах з 1 га отримали шляхом перерахунку зерна з ділянки за 100 % чистоти 

та базисної вологості. Зелену масу кормових культур скошували, а 

коренеплоди буряків цукрових збирали вручну з облікової ділянки та 

зважували на вагах. Разом зі зважуванням урожаю насіння зернових, 

зернобобових культур і коренеплодів, відбирали середні проби для 

визначання вологості та засміченості; 

– структура врожаю – загальноприйнята методика 

Держсортовипробування. Безпосередньо перед збиранням у всіх варіантах у 

чотирьох місцях ділянки відбирали зразки снопів з площі 1 м2, які 

використовували для визначення кількості рослин, загальної та продуктивної 

кущистості. Потім зі снопового зразка відокремлювали 25 рослин, за якими 

визначали довжину колоса, масу зерна з одного колоса, масу зерна з однієї 

рослини, кількість зерен у колосі та масу 1000 насінин; 

– пошкодженість шкідниками у разі їхньої появи – методика Інституту 

зернового господарства НААН України; 

– порівняльна оцінка продуктивності різних сівозмін короткої ротації – 

за обсягом продукції з 1 га сівозмінної площі, яку перераховували в кормові 

одиниці та перетравний протеїн за «Довідником поживності кормів» [329] і 

«Нормами годівлі і раціонами для сільськогосподарських тварин» [330] 

кормопротеїнові одиниці – за С. І. Мартіросовим, В П. Мартіросовою [331]; 
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– статистичний аналіз отриманих експериментальних даних – 

дисперсійний, кореляційний і регресійний аналізи за Б. О. Доспєховим і 

В. О. Єщенком [305, 306, 314] з використанням стандартних комп’ютерних 

програм Microsoft Excel 2010 і STATASTICA 10.0. Для встановлення істотної 

різниці між варіантами визначали починникові значення найменшої істотної 

різниці на 95 % рівні значимості; 

– економічна ефективність вирощування окремих культур і 

ефективність різних сівозмін у цілому – за собівартістю продукції та рівнем 

рентабельності виробництва, виходячи з біржових цін і нормативів сукупних 

витрат коштів [332]; 

– енергетичний аналіз вирощування окремих культур і використання 

різних сівозмін у цілому – за енергоємністю виробництва продукції, 

приростом валової енергії та коефіцієнтом енергетичної ефективності (Кее) 

використовуючи нормативи витрат валової енергії [333, 334]. Усі розрахунки 

енергії на виробництво сільськогосподарської продукції проводили на основі 

загальноприйнятих енергетичних еквівалентів [335]. 

Досліджували органічну систему удобрення з використанням на 

добриво тільки нетоварної продукції врожаю: соломи зернових і гички 

буряків цукрових та пожнивних і кореневих решток сільськогосподарських 

культур. 

Крім органічної системи удобрення досліджували вплив органо-

мінеральної системи на продуктивність сівозмін, з метою порівняння 

отриманих даних. Під перші культури сівозмін і під гречку безпосередньо 

мінеральні добрива не вносили. Інші культури польової сівозміни 

удобрювали за такими схемами: 

Пшеницю озиму – 1. Контроль (без мінеральних добрив). 

2. Підживлення N30. 

Буряки цукрові – 1. Контроль (без мінеральних добрив). 2. N90P115K58 

(розрахункова доза для забезпечення врожаю 35 т/га). 3. N120P120K120 

(рекомендована доза для Харківської області). 
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Ячмінь ярий – 1. Контроль (без мінеральних добрив). 2. N40P40K40 

(мінімальна рекомендована доза). 3. N60P60K60 (оптимальна рекомендована 

доза). 

Органічна система землеробства полягала у застосуванні на добриво 

тільки нетоварної продукції врожаю: соломи зернових і гички буряків 

цукрових. 

Органо-мінеральна система удобрення передбачала: 

– під перші культури сівозмін (відповідно попередники пшениці 

озимої) у полі залишали і заробляли в ґрунт солому ячменю ярого; 

– під пшеницю озиму, відповідно попередників, у полі залишалася 

солома гороху та чини, а також у всіх шести досліджуваних варіантах 

(чистий пар, горох, чина, вико-вівсяна сумішка, соя та кукурудза) рано 

навесні, по таломерзлому ґрунту проводили підживлення аміачною селітрою 

з розрахунку 30 кг діючої речовини на гектар; 

– під буряки цукрові у полі залишалася солома пшениці озимої, крім 

того на цей фон накладалися два варіанта внесення мінеральних добрив: 

N90P115K58 – розрахункова доза для отримання 35 т/га коренеплодів і 

N120P120K120 – рекомендована для Харківської області доза; 

– під останню культуру сівозмін – ячмінь ярий також у полі залишалася 

гичка попередньої культури – буряків цукрових і додатково вносили 

мінеральні добрива в дозах N40P40K40 і N60P60K60. 

Необхідно зазначити, що з мінеральних добрив застосовували 

нітроамофоску, аміачну селітру та суперфосфат. 

Розрахунки продуктивності сівозмін за органо-мінеральної системи 

удобрення проводили у двох системах удобрення: 

– мінімальна система: попередник – солома ячменю; пшениця озима – 

нетоварна продукція попередника+N30; буряки цукрові – солома пшениці 

озимої+N90P115K58; ячмінь ярий – гичка буряків цукрових+N40P40K40; 
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– оптимальна система: попередник – солома ячменю; пшениця озима – 

нетоварна продукція попередника+N30; буряки цукрові – солома пшениці 

озимої+N120P120K120; ячмінь ярий – гичка буряків цукрових+N60P60K60. 

Таким чином, у результаті визначено 12 різних варіантів – сівозміна+ 

системи органо-мінерального удобрення, які й наведені в таблиці 4,12. 

Варіанти досліду розглядали як напрями спеціалізації аграрного 

виробництва. Сівозміна, що складається із зернових, зернобобових і 

круп’яних культур імітує рослинницьку галузеву структуру. Сівозміна, що 

включає кормові культури моделює наявність галузі тваринництва. У цьому 

випадку кукурудза, вико-вівсяна сумішка та соя дають можливість 

отримувати силос, сіно та сінаж як обов’язкових складових раціонів годівлі 

тварин у молочному скотарстві. Отримані в досліді результати, зокрема рівні 

врожайності культур і продуктивності сівозмін, використовували за 

розроблення перспективних варіантів розвитку СТОВ «Колос 2000», що 

безпосередньо межує з дослідним полем. Моделювання здійснювалося за 

допомогою програмного комп’ютерного комплексу «Агроекосистема» [336]. 

Висновки до розділу 2 

1. Ґрунтовий покрив і кліматичні умови є типовими для зони в якій 

проводили дослідження та загалом указують на сприятливі умови для 

формування високих і якісних урожаїв сільськогосподарських культур за 

високого рівня виконання агротехнологічних прийомів. 

2. Основними об’єктами досліджень були сівозміни. Особливістю 

технологій у дослідах є спрямування їх змісту до екологічного виробництва 

шляхом повної відмови від застосування синтетичних складових частин. 

3. Як видно з наведених метеорологічних спостережень погодні умови 

за останні десятиліття характеризуються поглибленням проблем зони, що 

позначаються у високій сонячній інсоляції і є наслідком циклічних змін 

клімату. Відзначається нерівномірність розподілу опадів із підвищеним і 

більш тривалим проявом посухи. Зазначені умови суттєво вплинули на 

формування вегетативних і генеративних органів рослин. 
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4. Програма та методика проведення досліджень відповідали 

затвердженій робочій гіпотезі; обліки, агрофізичні, агрохімічні й 

агробіологічні аналізи виконували за загальноприйнятими методиками, що 

дозволило повністю розкрити суть елементів технології що досліджували, 

ґрунтових і кліматичних умов району. Агротехніка вирощування 

сільськогосподарських культур рекомендована для умов Харківської області, 

за винятком заходів у дослідах. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 2, 

опубліковано в працях [293, 307, 309, 312]. 

У Розділі 2 використані наукові джерела [74, 288–292, 294-306, 308, 

310, 311, 313–336]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ УГРУПОВАНЬ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РОДЮЧІСТЬ 

ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО В ОРГАНІЧНИХ АГРОЕКОСИСТЕМАХ 

Одним із найважливіших завдань у галузі землеробства є раціональне 

використання землі, як основного засобу виробництва в сільському 

господарстві та перетворення природного ґрунтотворного процесу в 

цілеспрямований «культурний», який забезпечує поліпшення родючості 

ґрунту і на цій основі підвищення врожайності сільськогосподарських 

культур. Визнання закономірностей сучасного культурного ґрунтотворного 

процесу дозволяє передбачити напрямок його розвитку, раціонально 

використовувати ґрунт і планувати заходи, які б забезпечували стале 

підвищення його ефективної родючості й отримання високого врожаю. 

3.1. Агрофізичні показники родючості ґрунту в різних сівозмінах 

На думку академіка В. В. Медведєва [337] агрофізичні показники 

мають важливе значення, особливо вони впливають на родючість ґрунту. 

Одним із основних агрофізичних показників ґрунту, що змінюється у 

процесі обробітку й росту сільськогосподарських культур, є щільність 

складення ґрунту. Щільність істотно впливає на його здатність поглинати та 

зберігати вологу, а відтак, на його водний, повітряний, тепловий режими 

ґрунту та, відповідно, на мікробіологічні процеси які у ньому проходять. 

Щільність складення ґрунту безпосередньо впливає на умови кореневого 

живлення та у зв’язку з цим – на всі процеси життєдіяльності рослин. Від 

щільності складення ґрунту залежать також прояви водної ерозії та дефляції 

[338–341]. 

Розрізняють оптимальну та рівноважну щільність будови ґрунту. 

С. І. Долгов зі співавторами запропонували застосовувати оцінку складу 

ґрунту за величиною щільності орного шару, передбачивши таку градацію: 

дуже пухкий – до 0,95; пухкий – 0,95–1,10; середньо щільний – 1,10–1,20; 

щільний – 1,20–1,30 і дуже щільний – 1,30 г/смз і більше [342]. 
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М. О. Шипілов [343] стверджує, що для росту рослин однаково 

несприятливими є як дуже ущільнені, так і надмірно пухкі ґрунти. 

Кожному типу ґрунтів властива своя рівноважна щільність складення 

ґрунту, що встановлюється в ґрунті, на який тривалий час впливає тільки дія 

зовнішніх і внутрішніх чинників [344]. 

Коли рівноважна щільність складення ґрунту набагато перевищує 

оптимальну, використання рослинами поживних речовин і вологи з ґрунту 

погіршується. Зі збільшенням щільності чорноземних ґрунтів з 1,1 до 

1,6 г/смз недоступна волога збільшується з 11 до 19 %. За щільності 2,0 г/смз 

уся вода стає недоступною для рослин, оскільки порушується капілярна та 

загальна пористість [345]. 

Корольов О. В. [346] вважав, що несприятливий для рослин і дуже 

пухкий ґрунт, оскільки у ньому спостерігається підвищення біологічної 

активності, швидше розкладаються пожнивні рештки, прискорюються 

процеси нітрифікації, швидко втрачається волога, погіршується контакт 

коріння з ґрунтом. 

За даними І. С. Годуляна зі співавторами [347] щільність складення 

чорнозему степової зони України під пшеницею озимою, яку вирощували 

після кукурудзи була помітно вищою, ніж при розміщенні її після гороху. 

Наші дослідження показали, що перед збиранням ячменю ярого у 

середньому за 1996–2009 рр. встановлено незначне коливання щільності 

складення ґрунту в орному шарі (0–30 см). Вона коливалася у межах від 1,16 

до 1,21 г/см3 (табл. 3.1). Дослідженнями виявлено вищий показник щільності 

ґрунту у досліді з кукурудзою на силос. На нашу думку деяке ущільнення 

ґрунту в сівозміні з цією культурою обумовлене зниженням показника його 

структурності. У сівозмінах із зернобобовими культурами спостерігалося 

деяке зниження щільності ґрунту, причому найнижчу щільність мав варіант з 

квасолею – 1,16 г/см3. У паровій сівозміні щільність орного шару складала 

1,18 г/см3. 
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Таблиця 3.1 

Щільність складення ґрунту залежно від першої культури сівозмін, г/см3 

Рік Шар 

ґрунту 

Перша культура сівозміни 

ч
и

ст
и

й
 п

ар
 

го
р
о
х
 

Ч
и

н
а 

со
ч

ев
и

ц
я
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о
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со
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о
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я 

к
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1996 
0–15 1,23 1,20 1,21 

В
ар

іа
н

т 
н

е 
в
в
ед

ен
и

й
 1,26 1,27 

В
ар

іа
н

т 
н

е 
в
в
ед

ен
и

й
 1,25 

15–30 1,24 1,24 1,24 1,27 1,27 1,26 

1997 
0–15 1,31 1,19 1,24 1,18 1,23 1,33 

15–30 1,26 1,22 1,21 1,22 1,23 1,28 

1998 
0–15 1,31 1,19 1,28 1,16 1,24 1,33 

15–30 1,22 1,21 1,19 1,20 1,20 1,25 

1999 
0–15 1,14 1,20 1,31 1,19 1,25 1,27 

15–30 1,21 1,25 1,26 1,23 1,26 1,26 

2000 
0–15 1,11 1,18 1,13 1,18 1,11 1,09 1,22 1,12 

15–30 1,33 1,29 1,22 1,20 1,15 1,33 1,31 1,26 

2001 
0–15 1,02 1,01 1,00 1,06 1,04 1,00 1,00 1,04 

15–30 1,14 1,14 1,09 1,13 1,09 1,00 1,06 1,17 

2002 
0–15 1,21 1,23 1,34 1,29 1,30 1,21 1,24 1,24 

15–30 1,26 1,28 1,37 1,34 1,26 1,29 1,30 1,31 

2003 
0–15 1,10 1,12 1,17 1,14 1,17 1,15 1,15 1,18 

15–30 1,19 1,25 1,24 1,23 1,20 1,21 1,24 1,28 

2004 
0–15 1,09 1,12 1,15 1,16 1,20 1,19 1,16 1,19 

15–30 1,20 1,29 1,25 1,25 1,23 1,25 1,27 1,30 

2005 
0–15 1,15 1,08 1,17 1,16 1,19 1,19 1,17 1,22 

15–30 1,27 1,26 1,24 1,25 1,26 1,30 1,29 1,30 

2006 
0–15 1,14 1,14 1,10 1,13 1,12 1,06 1,06 1,08 

15–30 1,20 1,11 1,14 1,16 1,25 1,19 1,08 1,09 

2007 
0–15 1,19 1,18 1,19 1,16 1,16 1,30 1,21 1,17 

15–30 1,23 1,19 1,18 1,18 1,18 1,21 1,17 1,21 

2008 
0–15 1,08 1,16 1,08 1,12 1,08 1,10 1,10 1,00 

15–30 1,06 1,00 1,01 1,07 1,05 1,06 1,02 1,03 

2009 
0–15 1,18 1,03 1,15 1,16 1,20 1,21 1,21 1,17 

15–30 1,17 1,04 1,05 1,20 1,14 1,11 1,04 1,12 

1996–

2009 

0–15 1,16 1,14 1,18 1,16 1,17 1,18 1,15 1,19 

15–30 1,21 1,20 1,19 1,20 1,20 1,21 1,18 1,22 

0–30 1,18 1,17 1,19 1,18 1,19 1,20 1,16 1,21 

Як показали дослідження верхній шар ґрунту (0–15 см) був пухкішим 

порівняно з шаром 15–30 см. Причому найбільшу різницю зафіксовано у 

сівозмінах з чистим паром – 0,05, горохом – 0,06 і вико-вівсяною сумішкою – 
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0,04 г/см3. У решти варіантів різниця була меншою – від 0,01 до 0,03 г/см3. 

Ущільнення шару ґрунту 15–30 см можна пояснити тим, що в технології 

вирощування сільськогосподарських культур досліджуваних сівозмін крім 

оранки використовувався мілкий обробіток ґрунту. 

У цілому, незважаючи на певну різницю в щільності складення ґрунту 

між сівозмінами короткої ротації, які вивчали у досліді, щільність ґрунту 

була в оптимальних межах, які встановлені для чорноземних ґрунтів. 

З метою вивчення впливу щільності у глибших шарах ґрунту з позиції 

забезпечення рослин водою та повітрям для нормального функціонування їх 

кореневих систем, у досліді проводилося визначення цього показника до 

півтораметрового шару. 

З даних табл. 3.2 видно, що орний шар мав вищі значення щільності 

ґрунту, в межах від 1,17 до 1,23 г/см3, порівняно з глибшими шарами. З 

поглибленням, починаючи з підорного шару (30–40 см) і до 120 см, 

встановлено процес розпушення ґрунту на всіх полях досліду. Причому 

сівозміна з чорним паром відрізнялась від решти більшою розпушеністю 

ґрунту. Незначне ущільнення орного шару вказує на агрофізичну деградацію 

ґрунту, обумовлену обробітком, дією ходових частин сільськогосподарських 

машин і змінами гідротермічних умов. За даними Шикули М. К, 

Антонця С. С., Андрієнка В. О. та ін. [354] дійсно, 30–40 см шар ґрунту 

практично не розпушується і не перемішується ґрунтообробними 

знаряддями, тому структурні окремості його не розпилені, що і обумовлює 

більш пухке складення. І тільки в шарі 120–150 см помічено деяке 

ущільнення ґрунту в сівозмінах з бобовими культурами та кукурудзою на 

силос. У розрізі вивчення сівозмін найбільшу щільність півтораметрового 

шару ґрунту було зафіксовано у дослідах з соєю –1,20 г/см3, а найнижчу – з 

чистим паром – 1,07 г/см3. 

На нашу думку, незначне коливання показників щільності складення 

ґрунту за шарами і за сівозмінами обумовлено різницею між біологічними 

особливостями попередників пшениці озимої, а саме – глибиною, 



127 

розгалуженням та інтенсивністю розкладу кореневої системи рослин, 

обсягами використання вологи на формування врожаю, тощо. 

Таблиця 3.2 

Щільність складення півтораметрового шару ґрунту 

залежно від першої культури сівозміни після 13 ротацій, г/см3 

Шар 

ґрунту, 

см 

Перша культура сівозміни 

у
 с

ер
ед

н
ьо

м
у
 

ч
и

ст
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р
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к
у
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0–10 1,17 1,18 1,19 1,20 1,30 1,17 1,20 

10–20 1,19 1,14 1,15 1,22 1,21 1,21 1,19 

20–30 1,16 1,19 1,18 1,20 1,19 1,17 1,18 

30–40 1,06 1,18 1,16 1,20 1,27 1,13 1,17 

40-50 1,04 1,14 1,16 1,16 1,14 1,08 1,12 

50–60 1,01 1,14 1,21 1,19 1,28 1,10 1,15 

60–70 1,04 1,15 1,11 1,14 1,16 1,11 1,12 

70–80 1,08 1,15 1,11 1,14 1,17 1,08 1,12 

80–90 1,01 1,14 1,11 1,15 1,12 1,03 1,09 

90–100 1,00 1,08 1,14 1,19 1,23 1,01 1,11 

100–110 1,01 1,12 1,15 1,19 1,13 1,07 1,11 

110–120 1,06 1,12 1,07 1,22 1,09 1,07 1,11 

120–130 1,16 1,16 1,12 1,24 1,11 1,15 1,16 

130–140 1,07 1,18 1,13 1,22 1,22 1,09 1,15 

140–150 1,06 1,33 1,02 1,21 1,33 1,10 1,17 

0–30 1,17 1,17 1,17 1,21 1,23 1,18 1,19 

0–150 1,07 1,16 1,13 1,19 1,20 1,10 1,14 

За вирощування в сівозмінах бобових культур (горох, чини, сочевиця, 

соя, квасоля) щільність півтораметрового шару ґрунту залишалася 

оптимальною. Виявлено позитивний вплив чистого пару та кукурудзи на 

силос, які поряд з бобовими попередниками не ущільнювали ґрунт, 
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незважаючи на інтенсивність обробітку при догляді за ними. Отже, при 

веденні органічного землеробства використання дослідних культур, як 

попередників пшениці озимої, завдяки оптимальним значенням щільності 

півтораметрового шару ґрунту, сприятиме розвитку та розгалуженню 

кореневої системи рослин і використанню води та розчинених в ній 

поживних речовин з більш глибоких шарів ґрунту. Покращиться також 

доступ повітря у ґрунт, що підвищить інтенсивність аеробних 

мікробіологічних процесів, з утворенням доступних форм поживних речовин 

у ґрунті. 

Одним із чинників, який істотно впливає на властивості ґрунту, є його 

структура. 

Структурний стан ґрунтових агрегатів є одним із показників родючості. 

У структурних ґрунтах, що мають добрі водні, повітряні та теплові 

властивості, прискорюються мікробіологічні процеси, у результаті яких 

інтенсивніше проходить мінералізація органічної речовини та поліпшуються 

умови живлення рослин. Структурний стан – найдостовірніший, 

інтегральний показник агрофізичних показників родючості ґрунту. Це 

підтверджується експериментально встановленими взаємозв’язками між 

більшістю агрономічно важливих агрофізичних показників ґрунту та його 

структурою. Орні ґрунти за умов інтенсивного землеробства, втрачають 

структуру внаслідок дії механічних, фізико-хімічних і біологічних чинників. 

Тому в системі землеробства необхідно передбачати проведення всіх заходів 

регулювання та своєчасного відтворення відповідної структури ґрунту. 

Структура ґрунту впливає на основні процеси, що проходять у ґрунті, 

створюючи сприятливі умови для одержання високого врожаю 

сільськогосподарських культур. Поряд з цим, унаслідок зміни клімату та дії 

ґрунтообробної техніки, структурно-агрегатний стан ґрунту може помітно 

змінюватися. На нього впливають і культури сівозміни – інтенсивність 

розвитку кореневої системи та надземної маси, кількість рослинних решток, 

що залишається у ґрунті. 
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Рослини у період вегетації сприяють покращанню структури ґрунту. 

С. А. Воробйов [348] розмістив основні польові культури у порядку 

зменшення здатності до структуроутворення в такій послідовності: 

багаторічні бобово-злакові травосумішки, багаторічні бобові трави→ 

однорічні бобово-злакові травосумішки→озимі зернові культури→ярі 

зернові та зернобобові культури→льон→картопля, коренеплоди. 

За польових умов чинники, що призводять до руйнування, а також ті, 

що сприяють утворенню структури, діють одночасно. Керування ними 

дозволяє підтримувати необхідний структурний стан ґрунту. Важливими 

заходами, які сприяють підтриманню структури ґрунту, є правильний підбір і 

чергування сільськогосподарських культур у сівозміні, внесення в першу 

чергу органічних, а також мінеральних добрив, відповідний обробіток ґрунту 

[349–351]. 

Враховуючи важливість утворення сприятливого структурно-

агрегатного стану ґрунту, у наших дослідженнях значна увага приділялася 

вивченню цього показника. Відомо, що польові культури мають різне 

структуроутворююче значення. Краща структура ґрунту утворюється під 

посівами культур рядкової сівби, що вкривають ґрунт з весни до збирання 

врожаю, не вимагаючи додаткового обробітку ґрунту в період вегетації 

сільськогосподарських культур. 

Поруч із поняттям структурність ґрунту існує коефіцієнт 

структурності – відношення кількості агрегатів розміром 10–0,25 мм, за 

сухого просіювання, до суми пилуватих і брилистих структур. 

Результати наших досліджень підтверджують тенденцію щодо 

покращання структурно-агрегатного стану за посіву у сівозміні культур 

рядкової сівби порівняно із просапними культурами в агроекосистемах. 

З табл. 3.3 видно, що в середньому за 11 років досліджень кількість 

агрономічно-цінних агрегатів у орному шарі була більшою за попередника 

пшениці озимої – бобових культур і, перш за все, сої, квасолі та вико-вівсяної 
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сумішки – де вона коливалася від 74,5 до 77,2 %, що за шкалою С. І. Долгова, 

П. І. Бахтіна відповідає оцінці структурного стану ґрунту – добрий [352]. 

Таблиця 3.3 

Структурно-агрегатний стан ґрунту 

залежно від першої культури сівозміни, середнє за 1999–2009 рр. 

Перша 

культура 

сівозміни 

Шари 

ґрунту, см 

Вміст фракції (%) 

розміру агрегатів (мм) Коефіцієнт 

структурності більші за 10 10–0,25 менші за 0,25 

Чистий пар 

0–15 

15–30 

0–30 

27,1 

25,8 

26,5 

67,9 

70,5 

69,2 

5,0 

3,7 

4,3 

2,12 

2,39 

2,25 

Горох 
0–15 

15–30 

0–30 

21,9 

23,1 

22,5 

74,7 

74,3 

74,5 

3,4 

2,6 

3,0 

2,95 

2,89 

2,92 

Чина 
0–15 

15–30 

0–30 

22,2 

22,0 

22,1 

74,6 

75,1 

74,9 

3,2 

2,9 

3,0 

2,94 

3,02 

2,98 

Сочевиця 
0–15 

15–30 

0–30 

22,8 

21,7 

22,3 

74,0 

75,4 

74,7 

3,2 

2,9 

3,0 

2,85 

3,07 

2,96 

Вико-

вівсяна 

сумішка 

0–15 

15–30 

0–30 

20,2 

20,1 

20,1 

76,9 

77,4 

77,2 

2,9 

2,5 

2,7 

3,33 

3,42 

3,39 

Соя 
0–15 

15–30 

0–30 

21,8 

22,3 

22,0 

75,3 

74,6 

75,0 

2,9 

3,1 

3,0 

3,05 

2,94 

3,00 

Квасоля 
0–15 

15–30 

0–30 

20,9 

21,5 

21,2 

76,1 

75,9 

76,0 

3,0 

2,6 

2,8 

3,18 

3,15 

3,17 

Кукурудза 
0–15 

15–30 

0–30 

25,2 

26,0 

25,6 

71,0 

70,7 

70,8 

3,8 

3,3 

3,6 

2,45 

2,41 

2,42 

Збільшення кількості агрегатів розміром 10–0,25 мм у цих дослідах 

відносно їх кількості в сівозмінах із чистим паром і кукурудзою на силос 

відбувалась як в шарі ґрунту 0–15, так і в шарі 15–30 см. При цьому 

зменшувалася і кількість пилуватої фракції (агрегати менші за 0,25 мм). 

Відповідно, на це вказує і підвищення коефіцієнта структурності при 
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використанні цих культур на 0,67–1,06 порівняно з паровим і кукурудзяним 

дослідами. 

На наш погляд, результати просіювання сухої наважки ґрунту вказують 

на те, що внаслідок регулярного залишення чистого пару або вирощування 

кукурудзи на силос ґрунт піддається інтенсивнішому обробітку і внаслідок 

цього, більшій втраті структурності в орному шарі. На відміну від пару та 

кукурудзи вирощування бобових культур і бобово-злакової сумішки завдає 

меншої руйнації ґрунтовим агрегатам. 

Агрофізичні показники родючості ґрунту: щільність його складення та 

структура, поряд із наявністю органічних речовин у ньому, впливають на 

водний режим, який відіграє важливу роль при формуванні врожаю 

сільськогосподарських культур [353]. На думку М. К. Шикули, С. С. Антонця 

та ін. формування водного режиму ґрунтів визначається їх 

водопроникністю [354]. 

Водопроникність – це властивість ґрунту пропускати через себе воду. 

Кількісно виражається товщиною шару води, яка надходить у ґрунт через її 

поверхню за одиницю часу [355]. 

Важливе значення для покращання водопроникнення ґрунту має 

ступінь його розпушення. Ущільнений ґрунт пропускає воду гірше, ніж 

розпущений. Водопроникність ґрунту погіршується, якщо в ньому 

збільшується кількість пилуватих частин (розміром менше 0,25 мм). 

Водопроникність залежить і від кількості органічних речовин у ґрунті [356]. 

За даними В. В. Медведєва, Т. М. Лактіонової, Л. В. Донцової 

більшість орних ґрунтів України мають високі та середні показники 

водопроникнення [357]. 

Ґрунти з незначною водопроникністю погано вбирають опади і значна 

їх кількість стікає по поверхні. При цьому не тільки втрачається волога, а й 

посилюються шкідливі процеси ерозії. Крім того, на поверхні ґрунту може 

утворюватися кірка, яка погіршує умови з’явлення сходів 

сільськогосподарських культур. 
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У процесі водопроникнення (інфільтрації) виділяють два етапи – 

вбирання води до моменту насичення та фільтрацію [356]. 

У дослідженнях показник водопроникності ґрунту визначали після 

збирання останньої культури сівозміни – ячменю ярого. Це динамічний 

показник, який істотно залежить від фізичного стану поля, щільності 

складення ґрунту та його будови. Як вказують результати спостережень 

(табл. 3.4), у перші 10 хвилин проведення досліджень, вбирання води 

ґрунтом у сівозмінах з горохом і сочевицею виявилося набагато вищим від 

його значення у варіантах з іншими попередниками пшениці озимої, 

включаючи чистий пар. Очевидно коренева система бобових культур 

суцільного посіву сприяла кращій фільтрації вологи в нижні шари ґрунту. 

У подальшому швидкість фільтрації різко зменшувалася і залежала від 

культур у дослідах. Однак, за відомою шкалою Н. О. Качинського, яка 

передбачає оцінку водопроникності ґрунтів з агрономічного та 

меліоративного погляду в першу годину спостережень, сівозміни з соєю, 

квасолею та вико-вівсяною сумішкою забезпечили найкращу 

водопроникність, сівозміни з сочевицею, чиною, кукурудзою та чистим 

паром – на надмірно високому – 577–890 мм вод. ст., а сівозміна з горохом 

забезпечила її на провальному рівні – 1385 мм вод. ст. Разом з тим стійкість 

сприятливих показників водопроникності в часі, яка визначається за 

коефіцієнтом затухання, не надто й висока. Адже згідно оціночних критеріїв 

Медведєва В. В. [358], коефіцієнт вище 1,5 не гарантує від запливання 

поверхні ґрунту та наступного утворення кірки навіть після короткої 

інтенсивної зливи. Таким чином, введення в короткоротаційні сівозміни 

гороху, як попередника пшениці озимої, підвищує інфільтраційні властивості 

ґрунту, що зумовлює краще накопичення в ньому доступної вологи. 

Тенденцію кращого поглинання вологи у цій сівозміні відмічено і на третю 

годину спостережень. У сівозмінах з вико-вівсяною сумішкою, чистим паром 

і кукурудзою на силос процеси вбирання і фільтрації води товщею менш 
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інтенсивні. Найгіршими ці показники були в сівозміні з соєю, це залежало від 

біології культури. 

Таблиця 3.4 

Водопроникність ґрунту залежно від сівозміни (мм/год.) 

у різні інтервали відрахунків. Висота води на поверхні ґрунту 5 см 

(визначення проведене з поверхні ґрунту) 

Інтервали 

безперервних 

спостережень, 

хв. 

Перша культура сівозміни 

чистий 

пар 
горох чина сочевиця вико-овес соя квасоля 

кукуруд-

за 

Вбирання 

5 1452 2172 1140 1836 984 324 816 1236 

5 1116 1716 732 1260 672 204 588 984 

5 912 1548 684 1020 588 168 504 876 

5 888 1452 552 900 480 156 480 852 

5 816 1440 540 864 456 144 468 732 

5 744 1428 528 780 420 141 432 696 

10 702 1218 492 720 396 138 420 684 

10 654 1140 468 672 384 90 402 600 

10 636 1074 414 618 354 72 378 576 

У середньому 

для I години 
826 1385 577 890 489 145 474 758 

Фільтрація 

30 584 990 386 514 324 66 354 536 

30 516 836 348 434 306 64 326 480 

У середньому 

для II години 
550 913 367 474 315 65 340 508 

30 488 832 304 380 296 62 300 400 

30 476 706 290 354 280 60 286 390 

У середньому 

для III години 
482 769 297 367 288 61 293 395 

Коефіцієнт 

затухання 

водопроникн

ості* 

1,7 1,8 1,9 2,4 1,7 2,4 1,6 1,9 

Примітка:*відношення впитування вологи за першу годину до 

фільтрації за останню годину спостережень 
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3.2 Поживний режим ґрунту 

Запаси загального гумусу та його баланс в сівозмінах досліду. Серед 

найважливіших глобальних функцій ґрунту, що мають безпосереднє 

екологічне значення, тобто важливих з погляду середовища існування 

організмів і людини, є нагромадження на земній поверхні специфічної 

активної органічної речовини – гумусу та пов’язаної з ним хімічної енергії. У 

постійних біологічних циклах синтезу та розкладання органічної речовини, 

що протікають на земній поверхні, ґрунт відіграє помітну роль, будучи 

акумулятором залишкових продуктів цих циклів, що значною мірою 

забезпечують їх стійкість через функцію ґрунтової родючості. Зазначена 

функція ґрунту дуже динамічна та піддається сильній зміні під впливом 

господарської діяльності людини, причому ця зміна може бути як 

позитивною, так і негативною, аж до повної втрати функції при руйнуванні 

чи деградації ґрунту. 

Вміст гумусу є найважливішим показником родючості й 

агроекологічного стану чорноземів. Як зазначають багато українських та 

іноземних авторів, органічна величина визначає його структурно-агрегатний 

стан, щільність складення, фізико-хімічні й обмінні властивості та значною 

мірою служить джерелом елементів живлення [359–362]. 

Установлено, що між вмістом в ґрунтах гумусу і урожаєм, у межах 

окремих ґрунтово-кліматичних зон, існує пряма залежність. Вважається, чим 

менш сприятливі умови життя рослин, тим більше значення гумусу у 

формуванні врожаю [363]. 

Як вказує С. Ю. Булигін зі співавторами [364, 365], вміст гумусу в 

ґрунтах України підпорядкований природній зональності, обумовлюється 

типом ґрунтоутворення та гранулометричним складом. Гумусованість 

верхнього генетичного горизонту збільшується від дерново-підзолистих і 

буроземних, потім сірих лісових та опідзолених до чорноземів типових і 

звичайних, далі зменшується до чорноземів південних і каштанових ґрунтів, 
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що обумовлено зміною генетичних особливостей, гранулометричного 

складу, характером ґрунтових порід і кліматичними умовами. 

Вивченню гумусу, як найхарактернішої, специфічної частини ґрунту, 

присвячено численні роботи вітчизняних і зарубіжних учених, де розглянуто 

основні закономірності гумусоутворення, природа та властивості гумусу 

[366–370]. 

Бездефіцитний баланс гумусу може бути забезпечений внесенням 

гною. На думку деяких дослідників (Канівець B. I., Черствий С. М., 

Минєєв В. Г., Шевцова Л. К.), у багатьох ґрунтах достатньо порівняно 

невисоких доз (7–10 т/га сівозмінної площі) [371, 372]. Окремі ж дослідники 

(Туєв М. А., Пестряков В. К., Гаврилов И. С. та ін.) вважають, що невисокі 

дози достатні лише на добре окультурених ґрунтах [373, 374, 375, 376, 

377, 378]. 

За даними Я. П. Цвей, О. І. Недашківського, М. О. Кисилевської та ін. 

[379] у просапній сівозміні, де були буряки цукрові та кукурудза, втрати 

гумусу більші, ніж у плодозмінній сівозміні,що пов’язано з посиленням 

мінералізації органічної речовини. У зерновій сівозміні, де ґрунт збагачений 

кореневими рештками зернових культур, а біологічний азот нагромаджується 

у ґрунті завдяки гороху, втрати гумусу за 24 роки були менші ніж у 

просапній сівозміні і досягали в орному шарі 0,13, а в підорному – 0,25 %. 

Інтенсивність і напрямок процесів трансформації енергії і речовини в 

агроекосистемах залежить не тільки від її кількості і якості, але й чергування 

культур у сівозмінах, обробітку ґрунту, органічних і мінеральних добрив та 

меліорантів [380, 381]. При важливості всіх цих чинників у регулюванні 

балансу гумусу в ґрунтах особливо важливе місце належить вдосконаленню 

структури посівних площ і чергуванню культур у сівозмінах. За даними 

В. І. Гамалєя у типових зерно-бурякових сівозмінах в середньому за рік в 

ґрунті залишається 3–5 т сухої маси рослинних решток і відтворюється 0,4–

0,5 т/га нового гумусу, що складає 30–40 % середньорічної 

мінералізації [382]. За даними Носка Б. С., Чесняка Г. А. [383] щорічні втрати 
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гумусу при вирощуванні зернових, залежно від рівня врожаю, становлять 

0,5–1,0 т/га і більше, під просапними культурами вони зростають і на 

чорноземах досягають 1,3–1,5 т/га, на дерново-підзолистих – 1,5–1,8 т/га на 

рік. За збільшення просапних культур у сівозміні на кожні 10 % втрати 

гумусу на чорноземі типовому підвищуються на 0,2–0,4 т/га. 

Таким чином, за рахунок сівозмінного чиннику є можливість 

ефективно втручатися та технологічно керувати як процесами 

гумусоутворення, так і балансом органічної речовини та біогенних елементів 

не лише під окремими культурами, але й в агроекосистемах у цілому. 

Визначення вмісту гумусу в досліді показало, що більше його було у 

верхньому (0–10 см) шарі ґрунту, зі збільшенням глибини його кількість 

зменшувалася (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Гумусний стан ґрунту після тринадцяти ротацій різних сівозмін, % 

Перша культура 

сівозміни 

Шари ґрунту, см Середні 

запаси 

гумусу, 

т/га 
0–10 10–20 20–30 0–30 

Чистий пар 4,17 4,14 4,07 4,13 146 

Горох на зерно 4,43 4,36 4,39 4,39 154 

Чина на зерно 4,38 4,31 4,32 4,34 155 

Вико-вівсяна сумішка на 

зелений корм 
4,25 4,24 4,22 4,24 151 

Соя на зелений корм 4,27 4,22 4,23 4,24 153 

Кукурудза на силос 4,59 4,49 4,11 4,40 160 

Середнє по сівозмінах 4,35 4,29 4,22 4,29 153 

НІР0,95 0,41 Fф.<F0,95 Fф.<F0,95   

Виявлено тенденцію зміни вмісту гумусу залежно від сівозмін. Дещо 

більший його вміст спостерігався у сівозмінах із кукурудзою на силос – 

4,40 %, горохом – 4,39 і чиною – 4,34 % у середньому в орному шарі ґрунту, 

в основному за рахунок надходження рослинних решток і нетоварної 
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продукції в ґрунт. Меншим він відмічався в сівозмінах із соєю та вико-

вівсяною сумішкою, що використовували на зелений корм, а найменший – у 

сівозміні з чистим паром – 4,13 %. 

Баланс гумусу – різниця між кількістю його новоутворення в ґрунті та 

мінералізацією за певний період. Він може бути трьох типів: бездефіцитний – 

втрати гумусу поновлюються його новоутворенням, позитивний (активний) – 

приріст кількості гумусу переважає над його втратами, негативний 

(дефіцитний або пасивний) – втрати гумусу перевищують його 

новоутворення. В усіх розвинених країнах світу давно досягнуто просте, а в 

ряді – розширене відтворення гумусу ґрунту. Саме останнє забезпечує 

всебічне поліпшення його властивостей та обумовлює високу продуктивність 

і стабільність землеробства. Після досягнення бездефіцитного балансу 

гумусу в сівозмінах можна ставити завдання підвищення його до 

оптимальних чи максимальних значень 

Баланс гумусу в ґрунті нами розраховано відповідно методики 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» у 

тоннах на гектар. Використовували довідкові дані, які уточнювали 

відповідно до зональних рекомендацій. 

Практично в прибутковій статті враховували тільки поповнення з 

рослинними рештками (пожнивно-кореневими) та нетоварною продукцією. 

Інші джерела поповнення гумусу в ґрунті не враховували. 

Для розрахунків новоутвореного гумусу з рослинних решток, 

залишених на полі, використовували відповідні коефіцієнти їх гуміфікації і 

соломи в ґрунті. Ці коефіцієнти показують, яка кількість гумусу утворюється 

з рослинних решток і нетоварної продукції, що розкладаються [384, 385]. 

Оскільки кількість рослинних решток не має прямої залежності від 

рівня врожаю основної продукції, то для розрахунку використовували 

рівняння регресії. 
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Загальні витрати гумусу з ґрунту за ротацію сівозміни визначали 

розмірами його мінералізації під окремими культурами та чистим паром 

[386, 387]. 

Розрахунки балансу гумусу в ґрунті під першими культурами сівозмін 

короткої ротації включно з чистим паром показали, що він був негативним 

(табл. 3.6). Основним чинником зниження цього показника є відсутність 

внесення гною. При цьому показники були досить різними. Мінімальний 

дефіцит отримали в полях культур, які збирали на зелений корм. Він склав 

під вико-вівсяною сумішкою 0,242 т/га, а під соєю – 0,283 т/га. Саме в цих 

сівозмінах мінералізувалася найменша кількість гумусу і залишалася 

максимальна кількість стерньових решток. Максимальний дефіцит гумусу 

визначено в полі чистого пару – 2 т/га. Саме така кількість гумусу в паровому 

полі мінералізувалася, а будь які надходження були відсутні. 

Таблиця 3.6 

Баланс гумусу в ґрунті під першими культурами 

короткоротаційних сівозмін, у середньому за 1996-2015 рр. 

Культура Урожайність, 

т/га 

Кількість 

залишених 

решток, т/га 

Утворилося 

гумусу, т/га 
К
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Пар – – – – – – – 2,00 -2,000 

Горох 1,88 2,89 0,68 1,99 0,289 0,614 0,903 1,50 -0,597 

Чина 1,69 2,65 0,65 1,87 0,265 0,580 0,845 1,50 -0,655 

Сочевиця 1,68 2,63 0,65 1,86 0,263 0,577 0,840 1,50 -0,660 

Вико-овес 14,7 – 2,44 1,29 – 0,858 0,858 1,10 -0,242 

Соя 13,8 – 2,34 1,21 – 0,817 0,817 1,10 -0,283 

Квасоля 1,81 2,80 0,67 1,94 0,280 0,600 0,880 1,50 -0,620 

Кукурудза 22,7 – 1,08 3,44 – 0,768 0,768 1,47 -0,702 



139 

З чотирьох полів короткоротаційних сівозмін лише на другий рік 

ротації, тобто під пшеницею озимою, отримали позитивний баланс гумусу, 

де приріст його кількості переважав над його втратами. Максимальним він 

виявився при розміщенні озимини по чистому пару, завдяки тому, що 

врожайність сягала чотирьох тонн з гектара (без внесення будь-яких добрив), 

саме під цією культурою ми маємо активний баланс гумусу. Мінімальним 

баланс гумусу виявився за вирощування пшениці після кукурудзи на силос 

(табл. 3.7). Варіанти з бобовими попередниками займали проміжне місце. 

Очевидно, цей показник залежав від урожайності зерна пшениці озимої та 

надходження органічної речовини з пожнивними рештками. 

Таблиця 3.7 

Баланс гумусу в ґрунті під пшеницею озимою залежно від попередника, 

у середньому за 1996–2015 рр. 

Культура 

У
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о
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, 
т/

га
 

Кількість залишених 

решток, т/га 
Утворилося гумусу*, т/га 

Баланс 

гумусу, 

т/га 
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Чистий 

пар 
4,00 5,79 2,63 3,84 0,579 1,294 1,873 +0,532 

Горох 3,47 5,37 2,46 3,46 0,537 1,118 1,655 +0,305 

Чина 3,25 5,19 2,39 3,31 0,519 1,140 1,659 +0,309 

Сочевиця 3,46 5,36 2,46 3,46 0,536 1,184 1,720 +0,370 

Вико-овес 3,41 5,32 2,44 3,42 0,532 1,172 1,704 +0,354 

Соя 3,22 5,17 2,38 3,29 0,517 1,134 1,651 +0,301 

Квасоля 3,21 5,16 2,38 3,28 0,516 1,132 1,648 +0,298 

Кукурудза 2,66 4,72 2,20 2,89 0,472 1,018 1,490 +0,140 

Примітка:* – Мінералізація гумусу – 1,35 т/га                                 +0,326 

І навпаки, одним із найдефіцитніших баланс гумусу виявився у 

третьому полі сівозмін у разі розміщення в ньому буряків цукрових 
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(табл. 3.8). Причиною цьому були: мала кількість нетоварної продукції 

(гички), поверхневих залишків і коріння, а також одна з найбільших величин 

мінералізації. Ще вища кількість гумусу, що мінералізувався була лише в 

полі чистого пару, відповідно саме там визначено ще дефіцитніший баланс 

гумусу, про що відмічалося раніше. Що ж стосується балансу гумусу в ґрунті 

під буряками цукровими, то він практично не залежав від передпопередника. 

Вищим він був у сівозмінах із кукурудзою, квасолею, соєю та чиною, і 

небагато меншим у ланках із чистим паром, горохом, сочевицею та вико-

вівсяною сумішкою. Як і в полях пшениці озимої тут спостерігалася 

залежність від урожайності основної продукції (коренеплодів). 

Таблиця 3.8 

Баланс гумусу в ґрунті під буряками цукровими залежно від 

передпопередника, у середньому за 1996–2012 рр. 

Культура 

У
р
о
ж

ай
н

іс
ть

, 

т/
га

 

Кількість залишених решток, 

т/га Утворилося 

гумусу*, 

кг/га 

Баланс 

гумусу, 

т/га гички поверхневих кореневих 

Чистий пар 27,5 3,75 0,86 2,62 0,723 -0,867 

Горох 26,9 3,69 0,85 2,58 0,712 -0,878 

Чина 25,5 3,55 0,82 2,50 0,687 -0,903 

Сочевиця 26,8 3,68 0,85 2,58 0,711 -0,879 

Вико-овес 26,7 3,67 0,84 2,57 0,708 -0,882 

Соя 25,3 3,53 0,81 2,49 0,683 -0,907 

Квасоля 24,9 3,49 0,80 2,46 0,675 -0,915 

Кукурудза 24,0 3,40 0,78 2,41 0,659 -0,931 

Примітка:* – Мінералізація гумусу – 1,59 т/га                                            -0,895 

Набагато менший дефіцит гумусу встановлено у ґрунті з посівами 

гречки, де він склав, залежно від варіанта сівозміни, -0,277–-0,369 т/га 

(табл. 3.9). Баланс гумусу залежав від урожайності гречки. Те, що він у 
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невеликому дефіциті можна пояснити високим коефіцієнтом гуміфікації 

рослинних решток гречки (0,23), залишенням і наступною заробкою в ґрунт 

соломи, а також невисокою величиною мінералізації гумусу під гречкою. 

Таблиця 3.9 

Баланс гумусу в ґрунті під гречкою залежно від передпопередника, 

у середньому за 1999–2015 рр. 
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Кількість залишених 

решток, т/га 
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Чистий пар 1,33 2,73 1,20 2,01 0,273 0,550 0,823 -0,277 

Горох 1,23 2,56 1,17 1,95 0,256 0,524 0,780 -0,320 

Чина 1,14 2,41 1,15 1,80 0,241 0,500 0,741 -0,359 

Сочевиця 1,17 2,46 1,16 1,91 0,246 0,508 0,754 -0,346 

Вико-овес 1,20 2,51 1,17 1,93 0,251 0,518 0,769 -0,331 

Соя 1,22 2,54 1,17 1,94 0,254 0,522 0,776 -0,324 

Квасоля 1,18 2,48 1,16 1,92 0,248 0,512 0,760 -0,340 

Кукурудза 1,12 2,37 1,14 1,88 0,237 0,494 0,731 -0,369 

Примітка:* – Мінералізація гумусу – 1,10 т/га                                   -0,333 

Ще менший дефіцит гумусу складався в останньому полі сівозмін 

короткої ротації – під ячменем ярим (табл. 3.10). Так як ми досліджували 16 

варіантів короткоротаційних сівозмін, він відповідно залежав як від першої 

культури сівозмін, так і безпосередньо від попередників ячменю (буряки 

цукрові чи гречка). Стосовно попередників ячменю ярого слід підкреслити, 

що меншим він був у сівозмінах із буряками цукровими (у середньому 

-0,207 т/га) та більшим – на варіантах із гречкою (-0,243 т/га). Що ж 

стосується залежності балансу гумусу від першої культури то необхідно 

зазначити, що меншим він був у сівозмінах із горохом, вико-вівсяною 
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сумішкою, чистим паром та сочевицею, і дещо більшим – у варіантах із соєю 

на зелений корм та кукурудзою на силос. Величина балансу гумусу в ґрунті 

під ячменем ярим, як і під іншими культурами залежала від урожайності 

основної продукції ячменю ярого – зерна. 

Таблиця 3.10 

Баланс гумусу в ґрунті під ячменем ярим 

залежно від першої культури сівозміни*, у середньому за 1996–2015 рр. 

Культура 
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га
 

Кількість залишених 

решток, т/га 

Утворилося гумусу,** 

т/га 
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т/га 
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Чистий пар 
2,14 

2,06 

2,65 

2,57 

1,30 

1,28 

2,20 

2,16 

0,265 

0,257 

0,770 

0,757 

1,035 

1,014 

-0,195 

-0,216 

Горох 2,17 

2,06 

2,67 

2,57 

1,31 

1,28 

2,21 

2,16 

0,267 

0,257 

0,774 

0,757 

1,041 

1,014 

-0,189 

-0,216 

Чина 1,99 

1,94 

2,44 

2,40 

1,26 

1,24 

2,24 

2,20 

0,244 

0,240 

0,770 

0,757 

1,014 

0,997 

-0,216 

-0,233 

Сочевиця 2,11 

1,93 

2,61 

2,39 

1,29 

1,24 

2,18 

2,19 

0,261 

0,239 

0,763 

0,755 

1,024 

0,994 

-0,206 

-0,236 

Вико-овес 2,14 

2,06 

2,65 

2,57 

1,30 

1,28 

2,20 

2,16 

0,265 

0,257 

0,770 

0,757 

1,035 

1,014 

-0,195 

-0,216 

Соя 2,10 

1,78 

2,61 

2,25 

1,29 

1,20 

2,18 

2,07 

0,261 

0,225 

0,763 

0,719 

1,024 

0,944 

-0,206 

-0,286 

Квасоля 2,06 

1,90 

2,57 

2,36 

1,28 

1,23 

2,16 

2,17 

0,257 

0,236 

0,757 

0,748 

1,014 

0,984 

-0,216 

-0,246 

Кукурудза 1,95 

1,75 

2,40 

2,22 

1,25 

1,19 

2,21 

2,05 

0,240 

0,222 

0,761 

0,713 

1,001 

0,935 

-0,229 

-0,295 

Примітка:* – у чисельнику – у сівозмінах із буряками цукровими, у 

знаменнику – у сівозмінах із гречкою; 

Примітка:** – Мінералізація гумусу – 1,23 т/га 
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Розрахунки балансу гумусу в ґрунті для умов сівозміни в цілому 

показали, що він був пасивним (табл. 3.11). Залежно від сівозміни баланс 

гумусу варіював у межах -0,109 – -0,635 т/га. Наші сівозміни відрізнялися 

першими та третіми культурами і більший вплив на баланс гумусу мали 

перші культури сівозмін. 

Таблиця 3.11 

Баланс гумусу в сівозмінах короткої ротації*, 

у середньому за 1996–2015 рр. 
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Чистий пар 
2,31 

2,17 

3,05 

2,77 

1,20 

1,28 

2,16 

2,00 

0,908 

0,927 

1,543 

1,420 

-0,635 

-0,493 

Горох 3,75 

2,71 

3,66 

3,35 

1,33 

1,40 

2,56 

2,39 

1,097 

1,105 

1,417 

1,295 

-0,320 

-0,190 

Чина 3,53 

2,55 

3,45 

3,16 

1,28 

1,36 

2,48 

2,32 

1,051 

1,061 

1,417 

1,295 

-0,366 

-0,234 

Сочевиця 3,72 

2,66 

3,57 

3,21 

1,31 

1,38 

2,52 

2,36 

1,074 

1,077 

1,417 

1,295 

-0,343 

-0,218 

Вико-овес 3,71 

2,68 

2,91 

2,60 

1,15 

1,22 

2,37 

2,20 

1,076 

1,086 

1,317 

1,195 

-0,241 

-0,109 

Соя 3,78 

2,77 

2,83 

2,49 

1,12 

1,19 

2,29 

2,13 

1,044 

1,047 

1,317 

1,195 

-0,273 

-0,148 

Квасоля 3,36 

2,39 

3,50 

3,20 

1,28 

1,36 

2,47 

2,33 

1,054 

1,068 

1,417 

1,295 

-0,363 

-0,227 

Кукурудза 3,39 

2,44 

2,63 

2,33 

1,06 

1,13 

2,74 

2,56 

0,979 

0,981 

1,410 

1,288 

-0,431 

-0,307 

Примітка:* – у чисельнику – в сівозмінах із буряками цукровими, у 

знаменнику – в сівозмінах із гречкою; 

Найгірша ситуація склалася в сівозмінах із чистим паром. Найменший 

дефіцит мали в сівозмінах із вико-вівсяною сумішкою на зелений корм, за 

рахунок високого показника продуктивності сівозміни і відповідно кількості 

залишених решток (нетоварної продукції і кореневих решток) та зниження 
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мінералізації гумусу порівняно з іншими сівозмінами. Що ж стосується 

впливу третіх культур на баланс гумусу необхідно зазначити, що він був 

невеликий. 

Однак поповнення балансу гумусу можна досягти іншими способами, а 

саме – коригуванням структури посівів зі збільшенням площ посівів культур, 

в яких накопичення гумусу перевищує мінералізацію, за рахунок тих 

культур, під якими мінералізація гумусу приводить до його дефіцитного 

балансу [388]. 

Встановлено помітне зниження вмісту гумусу в ґрунті за введення в 

сівозміни чистого пару, як попередника пшениці озимої, різниця порівняно з 

іншими сівозмінами становила 0,19 %. Баланс гумусу в ґрунті дослідних 

сівозмін з різними рослинними компонентами був пасивним. Менший 

дефіцит гумусу отримали в сівозмінах з вико-вівсяною сумішкою 

(-0,109 т/га), соєю (-0,148), горохом (–0,190), сочевицею (-0,218), квасолею 

(-0,227) і чиною (-0,234 т/га), за вирощування на третій рік ротації гречки. 

Отже, в органічних агроекосистемах доцільно вирощувати бобові культури, в 

сівозмінах з якими, отримали найменший дефіцит гумусу в ґрунті. 

Вміст поживних речовин у ґрунті. На підвищення рівня врожайності 

сільськогосподарських культур спрямовані зональні альтернативні 

екобезпечні системи землеробства, складовою частиною яких є науково 

обґрунтовані сівозміни й енергоощадні технології вирощування цих культур. 

Продуктивність сільськогосподарських культур, насамперед, залежить від 

родючості ґрунту, рівень якої забезпечується, передусім, кількістю внесеної 

органічної речовини. Виробництво гною як основного добрива нині 

недостатнє, а його внесення потребує значних матеріально-технічних і 

енергетичних витрат. Дешевшим і екологічно чистим джерелом органічних 

добрив може бути нетоварна продукція сільськогосподарських культур, 

зокрема солома, гичка та зелені добрива. 

Ґрунт є прямим і опосередкованим джерелом практично всіх 

природних та агротехнічних чинників продуктивного процесу рослин, його 
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ефективності, що реалізується в урожайності сільськогосподарських культур, 

які ставлять високі вимоги до рівня природної та економічної родючості 

ґрунту. Перш за все це відноситься до забезпеченості ґрунту гумусом, зі 

вмістом і балансом якого пов’язані більшість агрофізичних, агрохімічних і 

біологічних його властивостей у таких проявах як водний, повітряний, 

поживний і мікробіологічний режими, структурна будова, щільність 

складення, твердість тощо. 

Використання елементів живлення польовими культурами з ґрунту 

продовжується до настання воскової стиглості зерна – практично ввесь 

період їхнього життя. За розміщення культур у сівозміні слід враховувати 

вплив попередника, ґрунтово-кліматичних умов, рівень мінерального 

живлення, які й впливають на доступність елементів живлення в ґрунті [389–

392]. 

За даними багатьох дослідників, створення оптимального чергування 

та співвідношення культур, прийнята структура посівних площ і внесення 

необхідної кількості добрив дають змогу активно корегувати кругообіг 

поживних речовин у системі ґрунт–рослина [177, 393–397]. 

Про дію на ґрунт рослин, добрив і обробітку є немало повідомлень, які 

освітлюють лише окремі питання, пов’язані з такою дією [398–408]. Крім 

того, наукові дані, отримані в різних ґрунтово-кліматичних зонах, не дають 

можливості зробити певні висновки відносно зміни родючості чорнозему 

Східного Лісостепу. Багато дослідників присвятили свої наукові праці 

вивченню змін родючості ґрунтів під впливом сільськогосподарської 

культури [409–416]. Ці дані також містять протилежні думки. 

Бобові культури, що були представлені у 12 із 16 дослідних сівозмін 

короткої ротації, відрізняються за біологією розвитку і, як правило, по 

різному впливають на родючість ґрунту, що відіграє істотну роль у 

формуванні врожайності наступних культур сівозмін. 

У дослідах ми визначали вміст доступних форм азоту, фосфору та 

калію в ґрунті після збирання останньої культури сівозмін – ячменю ярого. 
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Вміст азоту в ґрунті залежно від сівозміни. Важко переоцінити 

проблему азотного живлення у землеробстві. Ще Д. М. Прянишніков вважав 

головною умовою одержання високих і стабільних урожаїв ступінь 

забезпечення азотом, він відмічав, що кількість азоту в ґрунті рідко буває 

достатньою для рослин [417]. Про те, що азоту належить істотна роль у 

підвищенні врожайності сільськогосподарських культур відмічали багато 

дослідників [418–427]. 

Проблема азоту в землеробстві є однією з визначальних в агрономічній 

науці. Азот – важливий елемент живлення рослин. Його запаси і рухомість у 

ґрунті здебільшого визначають рівень родючості ґрунту й урожайність 

сільськогосподарських культур. Науковими дослідженнями доведено, що за 

умов польової культури за недостатнього застосування добрив і відсутності 

бобових культур відбувається поступове зниження вмісту органічної 

речовини й азоту в ґрунті [428]. 

Велику кількість азоту накопичують у ґрунті культури родини бобових. 

Активна діяльність бульбочкових бактерій у поєднанні з біологічними 

процесами поліпшує азотний баланс ґрунту. 

Серед методів, за допомогою яких визначають вміст азоту, 

найпоширеніший метод Корнфілда. Ним визначають амонійну форму азоту 

та частину органічного азоту, який може бути легко мобілізований дією лугу 

на ґрунт. Метод досить технологічний, простий за технікою, не вимагає 

складного обладнання. 

Узагальнивши багаторічні дані досліджень з регулювання поживного 

режиму ґрунту залежно від насичення сівозмін зерновими культурами 

Н. П. Коваленко та Г. І. Савченко прийшли до висновку, що така сівозміна 

виявилася визначальною у формуванні такого показника родючості, як вміст 

у ґрунті гідролізного азоту [429]. 

У наших дослідженнях кількість легкогідролізного азоту в орному шарі 

чорнозему типового при визначенні його в останньому полі сівозмін 

впродовж тринадцяти ротацій була майже однаковою та коливалася у межах 
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111–119 мг/кг ґрунту (табл. 3.12), що за оцінкою його вмісту відповідає 

градації – низький. Причому, помічено тенденцію щодо підвищення його 

вмісту в сівозмінах із бобовими попередниками пшениці озимої. 

Таблиця 3.12 

Вміст в орному (0–30 см) шарі чорнозему гідролізного азоту 

у сівозмінах із різними попередниками пшениці озимої, мг/кг ґрунту 

Рік 
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0-15 143 137 127 
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157 129 
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15-30 113 84 115 127 155 116 

1997 
0-15 94 83 95 113 84 89 

15-30 115 108 100 119 121 123 

1998 
0-15 108 113 115 123 104 122 

15-30 98 100 96 105 117 110 

1999 
0-15 127 123 119 108 99 132 

15-30 130 114 123 121 108 117 

2000 
0-15 88 111 106 91 98 129 106 94 

15-30 126 120 125 96 119 139 109 91 

2001 
0-15 86 98 96 93 93 140 144 88 

15-30 106 114 134 127 128 130 100 89 

2002 
0-15 106 103 104 114 91 93 88 101 

15-30 97 100 76 79 70 78 94 91 

2003 
0-15 128 133 128 135 130 130 106 111 

15-30 124 127 128 131 134 120 100 123 

2004 
0-15 84 108 99 104 140 94 140 56 

15-30 116 140 112 130 123 91 94 98 

2005 
0-15 136 141 134 152 143 153 150 137 

15-30 131 128 130 131 137 135 136 132 

2006 
0-15 126 145 133 134 127 134 134 120 

15-30 120 134 131 145 137 134 128 131 

2007 
0-15 102 113 93 88 117 102 98 104 

15-30 98 96 100 96 87 93 103 97 

2008 
0-15 124 123 109 123 114 108 124 127 

15-30 118 126 113 125 127 123 116 120 

2009 
0-15 104 104 140 140 140 147 140 133 

15-30 100 133 154 147 133 140 144 140 
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продовження табл. 3.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2010 
0-15 99 98 87 98 91 95 84 81 

15-30 89 92 85 90 87 86 83 74 

2011 
0-15 98 101 102 105 106 108 105 93 

15-30 96 99 95 100 100 96 90 92 

2012 
0-15 89 96 96 90 96 102 100 97 

15-30 86 92 86 85 89 94 88 78 

2013 
0-15 96 94 95 87 97 97 95 90 

15-30 89 91 86 82 89 92 86 81 

2014 
0-15 164 182 169 174 175 175 145 155 

15-30 139 175 196 136 168 182 131 154 

2015 
0-15 111 120 117 122 124 122 116 110 

15-30 117 117 117 118 122 117 116 115 

1996-

2015 

0-15 111 116 113 116 119 117 117 100 

15-30 110 114 115 114 116 118 107 109 

Відносно досліду необхідно зазначити, що в липні 1960 р., з метою 

оцінки ґрунтового покриву та складання ґрунтового плану дослідного поля, 

О. А. Казаков, М. І. Лактіонов, М. С. Литовченко, В. Д. Муха та І. А. Шеларь 

провели ґрунтове обстеження ділянки шляхом закладання розрізів і 

свердловин, про що й повідомили в тезах доповідей наукової конференції в 

травні 1961 р. За їх даними в орному шарі ґрунту містилося: гумусу – 6,1 %, 

легкогідролізного азоту – 71,8 мг/кг ґрунту, рухомого фосфору – 109,0 мг/кг, 

обмінного калію – 271,9 мг/кг. Ґрунтуючись на польових і лабораторних 

дослідженнях авторами зроблено висновок, що ґрунтовий покрив дослідного 

поля відносно однорідний [299]. 

Отримані результати двадцятирічних досліджень показали, що у 

верхньому шарі ґрунту (0–15 см) визначено залежність умісту гідролізного 

азоту в ґрунті від культур у сівозмінах. Більша кількість азоту зафіксована в 

сівозмінах із бобовими культурами, а саме: з соєю та квасолею – 117 мг/кг 

ґрунту, горохом і сочевицею – 116, а найвищим його вміст був у сівозміні із 

зайнятим вико-вівсяною сумішкою паром – 119 мг/кг ґрунту. Збільшення 

вмісту цього елемента в ґрунті, ймовірно, обумовлене здатністю бобових 

культур накопичувати його завдяки азотфіксації в кореневій системі та 
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пожнивних рештках. Дослідженнями виявлено зниження кількості азоту в 

сівозмінах із кукурудзою на силос і чистим паром – 100 та 111 мг/кг ґрунту 

відповідно. На наш погляд, у сівозміні з чистим паром менше утворювалося 

азоту через відсутність кореневих і післяжнивних решток під час парування 

поля, а у варіанті із кукурудзою значна його кількість була використана на 

формування великої кількості вегетативної маси кукурудзи, що була 

відчужена. 

Вміст гідролізного азоту в шарі ґрунту 15–30 см не перевищував 

показники верхнього (0–15 см) шару, що вказує на однорідність забезпечення 

ґрунту цим елементом. Зважаючи на те, що основна маса кореневої системи 

сільськогосподарських культур, які вирощували у сівозмінах знаходиться в 

орному шарі ґрунту, це створювало сприятливі умови для їх розвитку, 

особливо у дослідах із бобовими культурами. 

Порівняння отриманих нами даних за вмістом гідролізного азоту в 

короткоротаційних сівозмінах (1996–2015 рр.) з вихідними даними, які були 

отримані при закладанні досліду (1960 р.) показало, що ці сівозміни і 

введення в них бобових компонентів не погіршувало, а навіть покращувало 

забезпечення ґрунту гідролізним азотом. 

Вміст рухомого фосфору в ґрунті залежно від сівозміни. 

Забезпеченість ґрунту рухомим фосфором є показником стану його 

окультуреності. Фосфор входить до складу важливих органічних сполук і 

бере участь в обміні речовин. Фосфору у рослинах належить активна роль у 

всіх життєвих процесах, у зв’язку з чим найбільша його кількість міститься в 

репродуктивних органах і молодих частинах рослин, де відбуваються 

інтенсивні процеси синтезу органічних речовин. При нестачі фосфору в 

ґрунті у рослинах гальмується синтез білків і вуглеводів, виникає затримка в 

рості та розвитку, і як наслідок, знижується врожайність 

сільськогосподарських культур. Достатнє живлення рослин фосфором 

прискорює утворення репродуктивних органів, розвиток рослин і покращує 

якість продукції. На запаси фосфору в ґрунті впливають сільськогосподарські 
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культури, що вирощують у сівозмінах, система удобрення, система обробітку 

ґрунту в сівозмінах [190, 430, 431]. Вміст рухомих форм фосфору залежить 

від кількості внесених фосфорних добрив і від виносу його культурними 

рослинами [432–435]. 

Вміст рухомих сполук фосфору як свідчать результати досліджень, 

характеризується значними коливаннями за роками досліджень (табл. 3.13). 

Безумовно, що родючість ґрунту кожного поля сівозміни має різні 

параметри. Окрім того варто відзначити значну динаміку вмісту рухомого 

фосфору залежно від погодних умов років досліджень, де вологість ґрунту є 

певним регулятором рухомості однозаміщених фосфатів. 

Таблиця 3.13 

Вміст у чорноземі типовому рухомого фосфору 

залежно від першої культури сівозміни, мг/кг ґрунту 

Рік 
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0-15 128 122 117 
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118 125 
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116 

15-30 121 114 108 107 109 105 

1997 
0-15 90 84 77 89 68 69 

15-30 86 73 70 84 71 60 

1998 
0-15 166 154 143 160 137 142 

15-30 147 143 145 150 122 130 

1999 
0-15 169 173 155 144 138 146 

15-30 143 152 146 141 131 152 

2000 
0-15 124 125 103 128 134 72 95 117 

15-30 137 105 117 92 115 127 123 133 

2001 
0-15 92 82 72 75 92 61 67 82 

15-30 95 74 73 72 73 76 88 94 

2002 
0-15 178 146 163 90 172 156 167 135 

15-30 168 138 133 124 141 149 162 133 

2003 
0-15 193 165 159 156 175 168 157 160 

15-30 186 134 144 143 154 168 156 147 

2004 
0-15 112 115 118 108 115 107 108 113 

15-30 105 107 114 118 112 122 102 112 
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продовження табл. 3.13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2005 
0-15 157 152 143 167 200 159 169 159 

15-30 101 43 77 121 168 149 126 146 

2006 
0-15 163 165 127 120 145 141 166 144 

15-30 164 145 131 138 144 151 149 141 

2007 
0-15 170 165 149 173 165 168 139 149 

15-30 162 144 153 170 157 160 158 151 

2008 
0-15 171 179 182 166 159 134 142 152 

15-30 160 155 161 160 150 136 132 149 

2009 
0-15 63 61 53 55 52 56 64 51 

15-30 74 56 63 57 54 52 60 59 

2010 
0-15 130 126 138 134 129 138 137 124 

15-30 130 118 131 139 126 137 138 122 

2011 
0-15 134 119 141 141 149 138 130 134 

15-30 140 128 129 126 121 87 85 82 

2012 
0-15 103 100 95 102 102 97 101 98 

15-30 95 94 101 99 102 98 109 89 

2013 
0-15 107 107 103 102 108 103 103 99 

15-30 101 99 102 99 99 100 110 91 

2014 
0-15 143 131 132 125 118 137 138 128 

15-30 134 120 127 136 133 114 137 131 

2015 
0-15 134 136 129 119 137 117 136 120 

15-30 137 109 117 133 129 121 137 112 

1996

–2015 

0-15 136 130 125 123 133 121 126 122 

15-30 129 113 117 120 123 119 123 117 

Дослідженнями виявлено певну залежність цього показника від 

чергування культур у сівозмінах. У середньому за 20 років досліджень в 

останньому полі ротації сівозміни кількість рухомого фосфору в орному шарі 

ґрунту за існуючою оцінкою його вмісту була підвищеною і коливалася у 

межах 119–132 мг/кг ґрунту (див. табл. 3.6). Причому, найвищий показник 

його вмісту був у сівозміні з чистим паром – 132 мг/кг ґрунту. 

Кращі умови зволоження ґрунту в паровій сівозміні досліду, 

відсутність виносу фосфору рослинами в цьому полі, вища врожайність 

культур у сівозміні і, як наслідок, більша кількість пожнивних решток, які 

залишалися в ґрунті – всі ці чинники, на нашу думку, сприяють помітному 

збільшенню рухомих форм фосфору в ґрунті, що видно з умісту рухомих 

фосфатів у ґрунті у сівозміні з чистим паром. Відомо, що чорноземні ґрунти 
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добре забезпечені фосфором. Крім того, значна частка його повертається в 

ґрунт із рослинними рештками у процесі їх розкладу. Сівозміна із вико-

вівсяною сумішкою (128 мг/кг ґрунту) за цим показником наближалась до 

парової. Вико-вівсяна сумішка раніше за інші попередники пшениці озимої 

звільняє поле і це дає можливість заощаджувати вологу. Крім того, 

зменшується винос фосфору з врожаєм, та покращуються мобілізаційні 

процеси в ґрунті завдяки бобовому компоненту, що сприяє підвищенню його 

вмісту. Дослідженнями виявлено помітне зменшення вмісту рухомого 

фосфору в сівозмінах, де попередниками пшениці озимої були бобові 

культури: квасоля, сочевиця, горох, чина та соя. За отриманими даними 

кількість цього елемента в ґрунті у зазначених сівозмінах становила 125, 122, 

122, 121 і 120 мг/кг, відповідно, що обумовлене підвищеною активністю 

мікрофлори, яка веде до тимчасового його закріплення мікроорганізмами в 

органічній формі. Крім того, значна частка фосфору виноситься з врожаєм 

цих культур. У сівозміні з кукурудзою на силос уміст рухомого фосфору 

становив 119 мг/кг ґрунту, За цим показником сівозміна з кукурудзою 

знаходилась на рівні сівозмін із бобовим компонентом. 

У дослідженнях зафіксоване збільшення вмісту рухомого фосфору у 

верхньому (0–15 см) шарі ґрунту в усіх сівозмінах, що обумовлене кількістю 

пожнивних решток у цьому шарі та менш інтенсивним використанням його 

кореневою системою рослин, яка розгалужується в нижчому шарі ґрунту. За 

вмістом рухомого фосфору тут зберігається перевага парового варіанту перед 

іншими. 

Порівнюючи отримані нами результати з вихідними даними 

обстеження стаціонарного досліду слід зазначити, що вміст рухомого 

фосфору в орному шарі ґрунту за період ведення короткоротаційних 

сівозмін, підвищився. 

Вміст рухомого калію в ґрунті сівозмін. У формуванні врожаю 

сільськогосподарських культур калій відіграє важливу роль. Він має важливе 

значення в накопиченні та транспортуванні вуглеводів у рослинах, 
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посилюючи відтік цукрів із листя до інших органів. Він має здатність 

стимулювати ферментативні процеси, але сам до складу ферментів не 

входить. Калій підвищує зимостійкість і посухостійкість рослин. Рослини, які 

вирощували за достатньої кількості калію в ґрунті, забезпечують 

високоякісну продукцію. За нестачі калію в рослинах гальмується синтез 

білків і вуглеводів, накопичується небілковий азот і рослини погано 

засвоюють аміачні форми азоту [436]. Але, так як кількість обмінного калію в 

чорноземі є показником відносно стабільним, більшість дослідників 

вважають, що його кількість практично не змінюється залежно від 

попередників [437–439]. 

Інші дослідники вважають, що застосування добрив і сівозміна 

сприяють підвищенню рівня забезпеченості чорнозему калієм [440–442]. 

Дослідженнями виявлено підвищення вмісту обмінного калію в орному 

шарі ґрунту в сівозміні з чистим паром (табл. 3.14). Його кількість у ґрунті 

перед збиранням ячменю (четверте поле сівозміни) становила 137 мг/кг 

ґрунту, що в середньому більше ніж після інших попередників на 13 мг/кг 

ґрунту. При чому, у сівозмінах із бобовими попередниками та кукурудзою на 

силос отримали практично рівноцінні дані, які коливаються у межах 121–

128 мг/кг ґрунту. 

Таблиця 3.14 

Вміст у чорноземі типовому рухомого калію 

залежно від першої культури сівозміни, мг/кг ґрунту 

Рік 
Шар 

ґрунту 

Перша культура сівозміни 

ч
и

ст
и

й
 п

ар
 

го
р
о
х
 

ч
и

н
а 

со
ч

ев
и

ц
я
 

в
и

к
о
-о

в
ес

 

со
я 

к
в
ас

о
л
я 

к
у

к
у
р

у
д

за
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1996 
0-15 153 123 141 

В
ар

іа
н

т 
н

е 

в
в
ед

ен
и

й
 

86 80 

В
ар

іа
н

т 
н

е 

в
в
ед

ен
и

й
 

95 

15-30 100 69 96 62 57 69 

1997 
0-15 99 101 97 123 119 103 

15-30 104 91 91 99 103 106 

1998 
0-15 132 108 93 122 117 104 

15-30 104 103 105 100 99 88 

1999 0-15 127 129 108 123 131 120 
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Продовження табл. 3.14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 15-30 118 115 115  104 96  108 

2000 
0-15 140 131 153 150 200 118 127 143 

15-30 150 132 159 136 111 143 129 162 

2001 
0-15 97 98 97 98 121 80 81 90 

15-30 102 94 97 98 73 93 81 96 

2002 
0-15 168 151 103 101 96 89 135 100 

15-30 132 107 93 87 70 93 107 88 

2003 
0-15 203 167 154 171 167 162 131 168 

15-30 158 128 99 183 100 152 105 134 

2004 
0-15 123 105 141 115 134 121 114 132 

15-30 132 127 130 121 121 134 132 115 

2005 
0-15 200 141 180 188 210 208 158 180 

15-30 126 92 112 130 132 121 112 138 

2006 
0-15 147 116 107 115 126 112 135 130 

15-30 142 118 104 113 120 119 115 135 

2007 
0-15 166 154 168 173 152 144 162 155 

15-30 142 150 160 155 162 149 151 144 

2008 
0-15 108 103 114 103 117 99 96 84 

15-30 113 86 96 97 104 93 80 92 

2009 
0-15 87 81 85 87 101 91 104 86 

15-30 90 79 85 81 101 90 87 82 

2010 
0-15 123 108 118 121 116 125 123 111 

15-30 117 102 111 117 111 120 116 104 

2011 
0-15 183 167 157 157 161 167 169 185 

15-30 153 147 153 145 146 120 117 102 

2012 
0-15 173 146 156 146 164 157 156 149 

15-30 162 144 148 147 152 149 148 136 

2013 
0-15 165 150 149 142 154 147 152 140 

15-30 163 152 149 146 158 150 154 139 

2014 
0-15 128 116 137 108 134 116 128 124 

15-30 115 96 114 92 108 93 108 116 

2015 
0-15 185 182 158 142 149 148 141 150 

15-30 160 140 144 130 142 138 154 146 

1996-

22015 

0-15 145 129 131 132 138 127 132 127 

15-30 129 114 118 124 114 116 119 115 

Відомо, що на відміну від азоту та фосфору чорноземні ґрунти більше 

збагачені калієм.   Перехід  рухомого  калію  в  необмінну форму здебільшого 

відбувається після висихання ґрунту. Тому підвищений уміст рухомого калію 
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в орному шарі парової сівозміни, перш за все можна пов’язати з більшим 

умістом у ньому вологи. Перевагу сівозміни з чистим паром над іншими 

сівозмінами можна також пояснити меншим виносом його рослинами. 

Вищий уміст обмінного калію у верхній (0–15 см) частині орного шару в усіх 

сівозмінах, ймовірно, обумовлено більшою масою рослинних решток культур 

і переміщенням калію з нижніх горизонтів ґрунту. У цілому вміст рухомого 

калію в ґрунті можна кваліфікувати як підвищений і високий. Якщо перед 

закладанням досліду (1960 р.) орний шар ґрунту містив 271,9 мг/кг 

ґрунту [391], то до закінчення 13-ої ротації його кількість у середньому по 

сівозмінах склала 126 мг/кг ґрунту. Тобто, за час використання 

короткоротаційних сівозмін відбулось зменшення кількості обмінного калію 

в ґрунті. Що стосується кількості калію в верхній і нижній частинах орного 

шару то ми спостерігаємо картину, аналогічну як і з фосфором. 

3.3. Біологічна активність ґрунту 

В. В. Докучаєв і В. Р. Вільямс розглядали родючість ґрунту як основну 

його властивість, яка тісно залежить від розвитку мікрофлори [443, 444]. 

Доведено, що біохімічна дія ґрунтової мікрофлори не лише забезпечує 

безперервний кругообіг біогенних елементів, але і є основою ґрунтотворних 

процесів, які не лише формують певний тип ґрунту, але й обумовлюють 

рівень його родючості [445–447]. 

Біологічна активність ґрунту пов’язана з деструкцією органічної 

речовини. О. В. Захаренко відмічав, що генофонд мікроорганізмів у 

ґрунтовому середовищі високий. Загальна їх кількість у різних ґрунтах 

неоднакова, але найвища – у чорноземах – до 7800 млн шт./г ґрунту [448]. 

Процеси розкладу рослинних решток тісно пов’язані з процесами їх 

гуміфікації [449, 450]. 

На сучасному етапі розвитку землеробства актуальності набуває 

напрям досліджень мікробіологічних процесів ґрунту, де важливим 

компонентом біологічного кругообігу речовин є ґрунтові мікроорганізми. 
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Вивчення біологічної активності ґрунту дає змогу вченим більш розширено 

зрозуміти та виявити закономірності у процесах перетворення органічної 

речовини, враховуючи антропогенний вплив на ґрунт і його властивості. 

Відповідно до цього, як зазначає професор Дем’янюк О. С. зі співавторами 

найважливішими показниками екологічного стану ґрунту є біомаса 

мікроорганізмів, таксономічний склад мікрофлори та її функціональна 

різноманітність і погодні умови [451, 452]. 

Рівень біологічної активності залежить від температури, вологості та 

ступеню аерації ґрунтів, вмісту органічних речовин, у першу чергу таких, що 

легко розкладаються, зокрема – рослинних решток і відсотка проєктивного 

покриття ґрунту рослинами [453]. За залучення ґрунту в інтенсивне 

сільськогосподарське використання проходить швидка зміна мікробного 

ценозу. До чинників антропогенного впливу, що мають важливе значення для 

формування та функціонування мікробних угруповань ґрунту в агроценозах 

слід віднести внесення мінеральних і органічних добрив, застосування 

пестицидів, регуляторів росту рослин, систем обробітку ґрунту, і, 

безпосередньо, самої сільськогосподарської культури [454, 455]. 

В. І. Канівець зазначає, що стимулюванню розвитку мікроорганізмів у 

варіантах з антропогенним навантаженням перш за все сприяє підвищений 

рівень аерації, спричинений обробітком ґрунту. Тому в ґрунтах ріллі 

чисельність мікроорганізмів набагато вища, ніж у цілинних, а особливо 

збільшується кількість дегуміфікуючих мікроорганізмів, у результаті чого 

підвищується інтенсивність процесу мінералізації [456]. 

Целюлозоруйнівні мікроорганізми розкладають рослинні рештки, до 

яких входить целюлоза. Вивільнений вуглець клітковини у вигляді різних 

сполук, бере участь в утворенні ґрунтової родючості, а вуглекислий газ, що 

утворюється, є джерелом кругообігу вуглецю в природі і бере участь у 

фотосинтезі органічної речовини в живих рослин. Ці бактерії, розкладаючи 

рештки, виділяють у середовище окислювальні ферменти, що можуть 

синтезувати гумусові речовини з продуктів розкладу цих решток [457]. 



157 

Біологічна активність ґрунту (БАҐ) визначає його родючість, 

екологічний і фітосанітарний стан. Окрім того мікроорганізми можуть 

проявляти себе як індикатори ґрунтів. Це дає можливість визначити 

наявність речовин, які впливають на показники біологічної активності, 

зокрема інтенсивність виділення вуглекислого газу з ґрунту [458]. 

Визначення біологічної активності ґрунту – важливий показник у 

процесі ведення моніторингу інтенсивності розкладання органічної 

речовини, що дає змогу оцінити дію органічних і мінеральних добрив та 

ефективність впровадження нових технологій вирощування. Крім того, 

визначення показника біологічної активності ґрунту сприяє оптимізації 

поживного режиму ґрунту та збереженню його родючості [459, 460]. 

Інтенсивність розкладу лляної тканини (метод аплікацій) свідчить про 

функціонування целюлозних мікроорганізмів. Активність останніх у значній 

мірі визначається наявністю в ґрунті доступних поживних речовин, 

передусім, азотних. Таким чином, можна стверджувати, що даний метод 

висвітлює перебіг мікробіологічних процесів загалом [461]. 

Біологічна активність ґрунту, а саме, інтенсивність розкладу лляної 

тканини, є важливим показником ґрунтової активності, що корелює з такими 

показниками, як вміст органічної речовини в ґрунті та його біомаса. 

Доведено, що післяжнивні рештки бобових культур містять достатню 

кількість азоту порівняно зі злаковими і сприяють активізації 

мікробіологічних процесів та краще мінералізуються. 

У літературі висловлюється думка, що позитивний вплив на 

інтенсивність розкладання клітковини в ґрунті мають органо-мінеральні 

добрива [462], а також сівозмінний чинник [463–465]. 

За даними І. Л. Дикого група целюлозоруйнівних аеробних 

мікроорганізмів представлена у ґрунті широким спектром. До них відносять 

представників роду Cytophaga та Sporocytophaga, які здатні утворювати 

мікроцисти. У розкладанні клітковини також беруть участь міксобактерії. 
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Повільно розкладають клітковину за аеробних умов актиноміцети та 

гриби [466]. 

У нашому досліді, який проводився впродовж десяти років, у шарі 

ґрунту 0–30 см визначено нерівномірний розклад целюлози, що було 

зумовлено надмірним (2014 р.) або дефіцитним (2009 і 2012 рр.) зволоженням 

під час перебування полотна в ґрунті (табл. 3.15). Так, у 2014 році за цей 

період випало 188 мм опадів, що зумовило рівномірне промочування орного 

шару ґрунту. Відповідно, пшениця озима після всіх попередників мала 

найвищу інтенсивність розкладу целюлози. 

Зменшення кількості опадів у 2009 р. уп’ятеро і у 2012 р. у тричі, 

порівняно з 2014 р., привело до зниження біологічної активності ґрунту в 

середньому по попередниках з 45,2 % до 11,1 та 12,5 % відповідно за роками. 

У процесі оцінки інтенсивності розкладання полотна в посівах пшениці 

озимої залежно від попередників вищу біологічну активність ґрунту 

виявлено при розміщенні її після сочевиці – 23,5 % і гороху – 23,1 %. Це ярі 

культури ранніх строків сівби, мають розвинену кореневу систему, яка добре 

розгалужена, з великою кількістю бокових коренів, основна маса яких 

розміщена в орному шарі. Крім того, у соломі цих культур міститься більше 

білка, за рахунок чого підвищуються процеси мінералізації у ґрунті та 

покращується його біологічна активність. Найнижчим цей показник був у 

сівозміні з пшеницею розміщеною після пару – 19,6 %, що обумовлено 

дефіцитом рослинних решток. 

У ході досліджень було виявлено, що розміщення пшениці озимої після 

бобових попередників позитивно впливало на інтенсивність розкладання 

лляного полотна. Таке явище можна пояснити раннім збиранням культур, 

порівняно з кукурудзою на силос, достатніми запасами доступної вологи та 

меншою кількістю рослинних решток на поверхні у той час, як біогенні 

процеси проходили в нижчих кореневмісних шарах ґрунту. 

У результаті роботи було визначено, що найвищу целюлозолітичну 

активність ґрунту було зафіксовано у варіанті з пшеницею озимою, 
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попередником якої були сочевиця, або горох. Найменший показник був 

отриманий у варіанті з пшеницею, попередником якої був чистий пар. 

Таблиця 3.15 

Вплив попередників пшениці озимої на біологічну активність ґрунту, 

середнє за 2006–2015 рр., % розкладу полотна 

Рік Шари 

ґрунту 

Перша культура сівозміни 

НІР0,95 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2006 

0-10 17,7 18,6 24,7 21,6 21,7 19,2 19,1 20,7 

5,3 10-20 18,0 25,5 22,1 19,4 23,7 22,2 22,0 18,8 

20-30 15,1 15,8 16,1 15,0 27,1 14,5 14,4 18,4 

2007 

0-10 21,7 34,9 35,9 38,4 38,5 29,2 28,3 29,9 
Fф.<F0,9

5 
10-20 20,6 36,2 32,0 34,6 34,9 26,6 25,7 27,0 

20-30 19,8 32,1 33,3 35,9 33,8 26,2 25,6 25,4 

2008 

0-10 15,8 26,2 15,6 16,8 16,8 13,0 12,8 21,1 

5,3 10-20 14,6 17,7 14,9 15,3 16,9 15,8 15,7 19,7 

20-30 14,2 18,4 15,9 16,2 16,8 16,5 16,3 18,7 

2009 

0-10 6,3 12,1 11,8 11,8 12,3 10,2 9,9 11,1 

2,9 10-20 6,1 14,2 12,1 12,4 12,5 11,5 11,1 11,3 

20-30 7,1 12,8 12,5 12,5 12,6 11,6 10,6 10,9 

2011 

0-10 19,4 26,4 24,6 30,4 29,1 23,8 21,9 19,5 

0,9 10-20 20,0 23,9 22,1 25,3 27,6 25,2 22,8 21,2 

20-30 19,1 24,7 22,0 23,6 24,2 23,6 21,8 19,7 

2012 

0-10 7,5 12,9 6,4 12,8 6,3 8,6 19,3 13,6 

1,0 10-20 8,5 17,7 10,1 12,0 7,0 13,7 17,3 14,1 

20-30 13,3 13,0 14,6 13,5 8,6 16,3 15,4 18,4 

2013 

0-10 8,8 15,4 10,2 11,5 6,9 10,7 21,4 19,4 

1,4 10-20 11,8 24,6 15,6 14,7 8,6 19,2 26,4 20,1 

20-30 18,7 21,5 21,5 19,5 11,8 24,9 22,5 28,5 

2014 

0-10 48,5 33,4 43,4 51,7 43,1 29,3 33,8 34,8 

3,3 10-20 69,3 41,6 51,5 51,6 42,7 49,9 50,2 24,7 

20-30 60,3 61,5 48,8 60,9 49,4 50,3 53,4 31,3 

2015 

0-10 13,2 14,1 26,1 18,3 20,1 16,5 24,3 20,8 

0,5 10-20 19,6 17,7 25,1 17,8 23,8 18,7 22,5 20,6 

20-30 14,5 20,8 18,9 20,3 26,9 27,0 18,2 11,5 

2006–

2015 

0-10 17,7 20,4 22,1 23,7 21,6 17,8 21,2 21,2 

0,5–3,3 
10-20 20,9 24,3 22,8 22,6 22,0 22,5 23,7 19,7 

20-30 20,2 24,5 22,6 24,2 23,5 23,4 22,0 20,3 

0–30 19,6 23,1 22,5 23,5 22,4 21,2 22,3 20,4 

Отже, розміщення пшениці озимої після бобових попередників, які 

вивчали у польових дослідах, та дотримання технології вирощування дає 
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можливість підвищити рівень біологічної активності ґрунту, поліпшити 

біогенну трансформацію органічної речовини мікроорганізмами й водночас – 

фітосанітарний стан і родючість ґрунту. 

3.4. Вплив різних сільськогосподарських культур на 

фітосанітарний стан окремих агробіоценозів 

Ґрунтово-кліматична зона нестійкого зволоження Лісостепу є однією з 

найважливіших для всього аграрного комплексу України як зазначають 

О. В. Марущак і Я. П. Макух. Саме тут агрономічно поєднуються необхідні 

для інтенсивного ведення землеробства чинники: родючі чорноземні ґрунти, 

достатня кількість тепла, тривалий безморозний період, достатня кількість 

опадів. У цій зоні зосереджено значну частину посівів найважливіших 

культур – пшениці озимої, гороху, буряків цукрових, кукурудзи [467]. 

У польових дослідах вплив шкідників сільськогосподарських культур 

визначали на зернових колосових культурах – пшениці озимій і ячмені 

ярому. Клопи, попелиці, трипси, цикади поширені повсюди на цих культурах 

і якщо не кожний вид окремо, то всі разом вони постійно шкодять збіжжю. За 

сучасних умов появи численних малих господарств важливе значення мають 

малозатратні технології та агротехнічні заходи. Загальнонеобхідні 

агротехнічні заходи слід застосовувати з метою скорочення негативної дії 

шкідників. Масова поява клопа шкідливої черепашки, трипсів, попелиць 

відбувається неодночасно та залежить від багатьох чинників. Давно 

визначено, що розвиток названих шкідників перебуває під впливом погодних 

умов, біологічних чинників, діяльності людини. Останні 20–30 років глибоко 

вивчається вплив сонця на життя комах і масове їх розмноження [468, 469]. 

Багато уваги приділяють вивченню різних способів обробітку ґрунту та 

строкам виконання агротехнічних заходів з метою максимального впливу на 

життєдіяльність шкідників. Мало літературних джерел присвячено вивченню 

впливу різних сівозмін і структури посівних площ на сисних комах 

[470–472]. Частіше при цьому згадуються злакові попелиці у випадку, коли 

озимі культури йдуть після багаторічних трав або кукурудзи. У таких 
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випадках чисельність попелиць зменшується на 70 % [473]. Істотно 

обмежують чисельність пшеничного трипса такі попередники, як чистий пар, 

горох, багаторічні бобові трави, кукурудза, баштанні культури та деякі інші. 

Вплив агротехніки та частково сівозміни, на чисельність цих шкідників 

краще вивчені в інших регіонах лісостепової зони [474–479]. Доволі добре 

він досліджений для клопа шкідливої черепашки та трипсів у степовій зоні 

або середньому Придніпров’ї [475–482]. З минулих публікацій відомо, що 

смуговий посів зернових культур із багаторічними травами збільшує 

зараженість попелиць паразитами в два–три рази та зменшує чисельність 

шкідників. За умов Кіровоградської області чистий пар зменшує чисельність 

трипсів у два–сім разів порівняно зі стерньовим попередником [477, 483]. 

М. Секун та О. Курцев [484] стверджують, що по чистому пару чисельність 

пшеничного трипса й інших шкідників у два–сім разів нижча, ніж після 

стерньового попередника. 

Встановлення оптимальної концентрації культур і вибір кращих 

попередників забезпечує не лише високу врожайність, але й обмежує 

нагромадження шкідливих організмів. Виходячи з цього, науковими 

установами встановлено оптимальне насичення сівозмін різними культурами. 

Зокрема, для районів достатнього зволоження за даними Хмельницької 

дослідної станції, оптимальна концентрація зернових і зернобобових культур 

у сівозміні, може сягати 70, а пшениці озимої – 40 % [485] У районах 

нестійкого зволоження, за даними Інституту зернових культур НААН 

України насичення зерновими культурами не повинно перевищувати 

60–70 %, а в районах недостатнього зволоження – 60–65 % [486]. 

Сівозміни короткої ротації невідомі своїм впливом на розвиток і 

чисельність зазначених шкідників. Це спонукало нас провести 

спостереження за розвитком, розмноженням і чисельністю основних сисних 

шкідників пшениці озимої. Облік чисельності попелиць на пшениці озимій 

проводили, як правило, у другій–третій декадах червня, під час збільшення 

популяції, або коли вона сягала максимуму. Комах підраховували згідно з 
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прийнятими методиками [480] з урахуванням погодних умов. Трипсів і 

попелиць виявляли та підраховували оглядаючи 50 стебел на зовні та за 

піхвами листків і проміж колосками, усього на 150 стеблах у кожній 

сівозміні. Середню чисельність шкідників розраховували на одне стебло. 

Дані обліків оброблені за допомогою дисперсійного аналізу. Результати 

обліків (табл. 3.16) залежали як від місця культури у сівозміні так і від 

погодних умов. 

Таблиця 3.16 

Вплив попередників пшениці озимої на чисельність попелиць 

Попередник 
Середня кількість попелиць, екз./стебло 

1998 р. 2001 р. 2002 р. середнє за 1998, 

2001–2002 рр. 

Чистий пар 2,8 6,0 12,0 6,9 

Горох 3,7 4,6 16,7 8,3 

Чина 2,5 6,1 18,3 9,0 

Сочевиця 3,7 4,0 17,3 8,3 

Вико-вівсяна 

сумішка 
2,8 4,1 13,0 6,6 

Соя 2,1 4,9 15,7 7,6 

Квасоля 3,3 4,0 15,0 7,4 

Кукурудза 2,5 5,1 14,0 7,2 

В середньому 2,9 4,8 15,2 7,6 

НІР0,95 1,1 

Чисельність попелиць у середньому за три роки спостережень була 

істотно більшою після таких попередників, як горох, чина та сочевиця. 

Кращими за них були сівозміни з чистим паром і вико-вівсяною сумішкою, 

де шкідників було менше на 17–27 %. Максимальна середня чисельність 

попелиць складала 9,0 екз./стебло, мінімальна – 6,6 екз./стебло. 

Наші дані відносно зменшення попелиць, у сівозмінах із чистим паром 

підтверджують дослідження інших авторів [485–488]. 
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У 2003 р. внаслідок загибелі пшениці озимої, пересів її було зроблено 

пшеницею ярою. Спостереження за розвитком попелиць були проведені 

одночасно на ячмені та пшениці ярих. Методика обліків чисельності 

попелиць на ярих культурах була такою, як і на пшениці озимій, 

спостереження на обох культурах проводили у другій-третій декадах червня. 

Результати обліків наведено у табл. 3.17 

Таблиця 3.17 

Чисельність попелиць на ярих культурах 

залежно від першої культури сівозміни у 2003 р. 

Перша культура сівозміни 
Середня чисельність попелиць, екз./стебло 

на пшениці ярій на ячмені ярому 

Чистий пар 0,06 0,25 

Горох 0,06 0,08 

Чина 0,16 0,18 

Сочевиця 0,05 0,07 

Вико-вівсяна сумішка 0,16 0,08 

Соя 0,45 0,14 

Квасоля 0,50 0,23 

Кукурудза 0,35 0,11 

В середньому 0,21 0,14 

НІР 0,95 Fф.<F0,95 

Щільність заселення ярих культур попелицями у 2003 р. була набагато 

меншою, ніж на пшениці озимій у попередні роки. Середня чисельність 

попелиць на пшениці була вищою ніж на ячмені, а різниця між сівозмінами – 

неістотна. На ярій пшениці середня чисельність попелиць складала 

0,22+/–0,09 екз./стебло, а у сівозмінах, де першими культурами були 

сочевиця, горох і чистий пар, їх було в 2,5–8 разів менше, ніж у сівозмінах з 

іншими попередниками. На четвертій культурі сівозмін – ячмені ярому, 

визначено лише тенденцію до зменшення цих шкідників у сівозмінах з 
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такими бобовими культурами, як сочевиця, горох і вико-вівсяною сумішка на 

зелений корм. 

Чисельність трипсів на пшениці озимій у 1997–2002 рр. помітно 

коливалася. Їх було дуже мало у 1997, 1999 і 2000 рр. Результати обліків за 

інші три роки наведені у табл. 3.18. 

Таблиця 3.18 

Вплив попередників пшениці озимої на чисельність трипсів, екз./стебло 

Попередник 1998 р. 2001 р. 2002 р 
Середня за 

1998, 

2001–2002 рр. 

Чистий пар 6,2 3,7 4,9 4,9 

Горох 6,5 2,9 4,9 4,8 

Чина 9,6 4,3 7,6 7,2 

Сочевиця 9,5 5,9 8,7 8,0 

Вико-вівсяна 

сумішка 
6,1 2,0 6,5 5,2 

Соя 8,6 6,0 7,3 7,3 

Квасоля 8,6 5,1 8,1 7,3 

Кукурудза 8,9 5,5 6,4 6,9 

Середнє по роках 8,0 4,4 6,8 6,4 

Після чистого пару, гороху на зерно та вико-вівсяної сумішки на 

зелений корм число трипсів було значно менше, ніж після чини, сочевиці, сої 

та квасолі. Кількість шкідників на дослідних варіантах у 1998 р. була в 

півтора рази меншою ніж у виробничих посівах, де максимальне заселення 

сягало 16–30 екз./стебло. У середньому за три наведених роки максимальну 

чисельність трипсів (7,2–8,0 екз./стебло) виявлено на ділянках із такими 

попередниками, як чина, сочевиця, соя та квасоля. 

На ячмені та пшениці ярих у 2002 та 2003 рр. трипсів було менше, ніж 

на пшениці озимій (табл. 3.19). 
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Як і на пшениці озимій, на ярих зернових культурах мінімальною була 

кількість шкідників (2,6–3,1 екз./стебло) у сівозмінах із чистим паром, 

горохом і вико-вівсяною сумішкою, а в сівозмінах із такими культурами, 

такими як сочевиця, квасоля та соя трипсів було майже удваічі більше (5,3–

5,5 екз./стебло). 

Окрім зазначених шкідників в умовах Лісостепу на зернових колосових 

культурах поширені п’явиця червоногруда (звичайна) та п’явиця синя. В 

Україні ці шкідники відомі дуже давно. Відомості про них, спалахи масової 

появи та щільність цих листоїдів на зернових культурах спостерігали з 

різними інтервалами [489–494]. 

Таблиця 3.19 

Вплив першої культури сівозміни на чисельність трипсів 

на ячмені та пшениці ярих, екз./стебло 

Перша культура 

сівозмін 

Ячмінь 
Пшениця, 

2003 р. 

Середня 

чисельність на 

ярих культурах 
2002 р. 2003 р. 

Чистий пар 1,2 2,7 4,5 2,8 

Горох 1,5 2,3 4,0 2,6 

Чина 2,3 4,5 7,9 4,9 

Сочевиця 2,2 5,6 8,7 5,5 

Вико-вівсяна 

сумішка 
1,6 2,5 5,1 3,1 

Соя 3,4 4,8 7,8 5,3 

Квасоля 3,7 5,9 6,6 5,4 

Кукурудза 2,9 5,4 6,4 4,9 

Середнє по роках 2,4 4,3 6,4 4,3 

НІР0,95 1,4 

Завданням наших досліджень було уточнити характер розвитку хлібних 

п’явиць в умовах регіону, вивчити вплив різних попередників на чисельність 

і шкодочинність п’явиць на пшениці озимій у сівозмінах короткої ротації. 
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Розвиток шкідників визначали в цьому та інших дослідах і на 

виробничих посівах озимої та ярої пшениць, ячменю ярого та вівса. Облік 

комах проведено за загальноприйнятою методикою [481]. 

На Харківщині шкодять обидва види п’явиць: червоногруда (звичайна) 

та синя. У видовому співвідношенні в різні роки превалює той чи інший вид 

або це співвідношення становить 1:1. Розвиток п’явиць визначали впродовж 

2003–2006 рр. Початок виходу жуків після зимівлі відбувався 14 квітня–

11 травня; масове з’явлення імаго – 12–17 травня; початок відкладення яєць – 

12–18 травня; масове відкладення яєць – 18–22 травня, продовжується 

26–32 доби; початок відродження личинок – 21–29 травня; масове 

відродження личинок – 2–6 червня; початок залялькування – 10–25 червня; 

масове залялькування – 17 червня–6 липня; вихід жуків нового покоління – 

2–22 липня. Потрібно підкреслити те, що масова поява жуків починалася 

спочатку на пшениці озимій, у смузі шириною 25–40 м із країв поля, а на 

ярих – із початком кущіння. Взагалі розвиток п’явиць у строках співпадає з 

даними інших авторів в Україні, Болгарії, східній Німеччині, Лісостепу 

Російської Федерації [495–497]. І природно, що це відбувалося на 14–18 днів 

пізніше, нуж у Краснодарському краї, на широті нашої південної частини 

Степу. 

Вплив попередників пшениці озимої на чисельність п’явиць вивчався 

недостатньо. Відомо тільки, що після кукурудзи кількість жуків була удвічі 

меншою, ніж після пшениці озимої та люцерни. Щільність жуків 

0,4–1,0 екз./м2 була незначною і автори зробили висновок, що попередня 

культура має лише незначний вплив на вихідну чисельність шкідливих 

комах [492]. 

Ми зробили спробу визначити вплив різних попередників, які сьогодні 

мають місце в сівозмінах короткої ротації, на чисельність п’явиць. Оскільки в 

багатоваріантному досліді порахувати жуків важко, цей вплив ми визначали 

за стабільним показником – числом пошкоджених жуками та личинками 

рослин. 
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Дані табл. 3.20 свідчать, що найменша кількість рослин пшениці 

озимої – 11,5; 16,0 % була пошкоджена при розміщенні її після квасолі та 

гороху відповідно, що було в 1,7–2,3 рази менше, ніж при розміщенні 

пшениці після сочевиці. На посівах ячменю ярого було пошкоджено помітно 

більше рослин, ніж на посівах пшениці озимої. Кращою тут була сівозміна із 

чистим паром, в якій пошкодження рослин п’явицями було значно меншим 

(16 %), порівняно з усіма іншими сівозмінами, де пошкоджено від 27,3 до 

51,3 % рослин. 

Таблиця 3.20 

Шкодочинність хлібних п’явиць у посівах пшениці озимої 

і ячменю ярого в агрофітоценозах з бобовим компонентом 

Культура 

Число пошкоджених рослин після попередників, % 

чистий 

пар 
горох чина сочевиця вико-

овес 
соя квасоля кукурудза 

Пшениця 

озима 
26,8 17,2 23,6 27,0 26,3 16,0 11,5 26,5 

Ячмінь 

ярий 
16,0 37,3 37,3 36,0 36,0 27,3 51,3 29,3 

НІР0,95 9,0 

Однією з найважливіших запорук отримання високих і сталих врожаїв 

сільськогосподарських культур є підвищення культури землеробства. 

Основною складовою ланкою у здійсненні цієї мети, є ефективне 

контролювання бур’янів в агрофіфтоценозах. 

Установлено, що забур’яненість полів є одним із чинників, який 

стримує ріст урожайності сільськогосподарських культур. Одночасно 

агроекосистеми Лісостепу відзначаються дуже великою різноманітністю 

видів бур’янів і значною кількістю запасів їх насіння та вегетативних органів 

розмноження у ґрунті орних земель 

Чисельні експериментальні дані показують, що втрата врожаю 

сільськогосподарських культур від бур’янів, залежно від ступеню 

забур’яненості, може коливатися від 10 до 60 % і більше [498–500]. 



168 

За відсутності необхідного рівня контролювання бур’янистих рослин у 

посівах сільськогосподарських культур у зоні Лісостепу бур’яни здатні 

поглинати з ґрунту доступних сполук мінерального живлення: азоту 160–

200 кг/га; фосфору 55–60 кг/га; калію 170–250 кг/га. Навіть за середнього 

рівня забур’яненості посівів бур’яни за вегетаційний період виносять із 

ґрунту від 60 до 120 мм доступної вологи. Особливо значні такі 

непродуктивні втрати доступної для рослин вологи в зоні Степу та східної 

частини Лісостепу, саме там, де її запаси часто є лімітуючим чинником 

урожайності посівів усіх сільськогосподарських культур [501]. 

Забур’яненість посівів культурних рослин у сівозміні залежить від 

чергування культур у ній, сівозмінних ланок та ін. елементів системи 

землеробства [177, 212, 502–506]. 

На думку П. І. Бойка, О. О. Іващенка, В. С. Цикова та ін. [507–510], а 

також інших відомих вчених, одним із найважливіших заходів 

контролювання бур’янистої рослинності поряд із обробітком ґрунту та 

іншими елементами системи землеробства важливим чинником є чергування 

культур із різними біологічними особливостями. 

Як повідомляють М. К. Пятківський і О. І. Бендерська в сівозмінах 

Уладово-Люлинецької станції розширення посівів зернових культур 

провокувало збільшення кількості бур’янистих рослин, а також зміну 

структури забур’яненості [511]. Це також підтверджують висновки 

І. А. Шувар [512]. 

За даними досліджень, проведених В. П. Кирилюком у 1998–2000 рр. 

на Хмельницькій ДСГДС попередники за рівнем впливу на забур’яненість 

посівів пшениці озимої можна розмістити по зростаючій у такому порядку: 

кукурудза на силос, горох, конюшина [513]. 

Наприклад, горох, як стверджують А. О. Бабич, В. Ф. Петриченко 

[514], А. В. Юник [515] і деякі інші дослідники, швидко росте і розвиваючи 

велику вегетативну масу, пригнічує розвиток бур’янів. Тому посіви пшениці 

озимої після нього здебільшого менш забур’янені. 
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Дослідженнями, проведеними впродовж 2000–2001 рр. у ДГ «Чабани» 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» в стаціонарному досліді встановлено, 

що середня маса бур’янів у посівах пшениці озимої, якій передував горох, 

була на 54 % меншою, ніж при розміщенні її після ріпаку ярого, тобто горох 

виявився кращим попередником для пшениці, він підвищував 

конкурентоспроможність культури та залишав після себе менше бур’янистих 

рослин [516]. 

Результати досліджень І. В. Шам показують, що передпопередник має 

значний вплив на видовий склад бур’янів та на їх кількість у посівах 

цукрових буряків [517]. Це підтверджують також дані наших 

досліджень [518]. 

Захисту від бур’янів потребують посіви практично всіх 

сільськогосподарських культур. Але деякі з них (посіви культур суцільного 

рядкового способу сівби) здатні досить успішно протистояти процесам 

забур’яненості, маючи високу здатність конкурувати з бур’янами, що 

підтверджує ряд дослідників і що важливо для органічного землеробства 

[519–521]. 

Впровадження сівозмін з короткою ротацією, як наголошують 

А. М. Мітрошин, зі співавторами, сприяє зниженню забур’яненості посівів 

сільськогосподарських культур порівняно з семипільною сівозміною в 

середньому на 36-74 % у посівах просапних культур, на 14–21 % у пшениці 

озимій після непарових попередників і на 2–26 % у пшениці по чистому 

пару [63]. 

У наших дослідженнях забур’яненість останньої культури сівозмін – 

ячменю ярого помітно визначалася першою культурою сівозміни, 

(попередником пшениці озимої) а, відповідно, – часткою зернових культур у 

сівозміні. Дані обліків забур’яненості у посівах ячменю ярого у різних 

сівозмінах свідчать про те, що кожна сівозміна має свої особливості 

забур’янення. Обліки проводили у восьми різних сівозмінах перед збиранням 

ячменю ярого. Як видно з табл. 3.21 забур’яненість посівів ячменю в 
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середньому за 2000–2009 рр. була порівняно високою, кількість бур’янів 

коливалася від 30 до 51 шт./м2. 

Найменше бур’янів нараховували в сівозміні з чистим паром 

(30 шт./м2). Більшу кількість бур’янів зафіксували в сівозмінах, де першою 

культурою були такі зернобобові культури як квасоля, соя, сочевиця, або 

горох, на 1 м2 нарахували від 47 до 45 рослин бур’янів. У сівозмінах, де 

першими культурами були кукурудза, або чина, на 1 м2 налічували 51 і 50 

рослин бур’янів, відповідно. 

Таблиця 3.21 

Забур’яненість ячменю ярого, у середньому за 2000–2009 рр. 

Перша 

культура 

сівозміни 

Кількість бур’янів, шт./м2 

Суха 

маса, г/м2 
малорічних 

багаторічних всього 
однодольних дводольних 

Чистий пар 10 18 2 30 31,0 

Горох 17 23 5 45 35,9 

Чина 19 24 7 50 42,1 

Сочевиця 17 23 5 45 37,7 

Вико-вівсяна 

сумішка 
13 23 4 40 31,9 

Соя 14 25 7 46 36,5 

Квасоля 16 26 5 47 39,9 

Кукурудза 17 27 7 51 49,0 

Середнє 15 24 5 44 38,0 

Слід зазначити, що в роки досліджень погодні умови сприяли розвитку 

багаторічних бур’янів. У сівозмінах із кукурудзою, соєю та чиною 

багаторічних бур’янів було більше ніж у решти сівозмін і їх кількість склала 

7 шт./м2. Найменшу кількість багаторічних бур’янів визначено у сівозмінах із 

чистим паром і вико-вівсяною сумішкою, де вона склала 2 та 4 шт./м2 

відповідно. 
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Малорічні бур’яни також інтенсивніше розвивались у сівозмінах із 

кукурудзою, чиною та квасолею, у цих сівозмінах нараховували їх від 42 до 

44 шт./м2. Але більш повну характеристику забур’яненості посівів ячменю 

ярого, а також впливу бур’янів на його розвиток дає такий показник як суха 

їх маса. 

У наших дослідах найбільшу суху масу бур’янів отримано у сівозмінах 

із кукурудзою та чиною, де цей показник становив, відповідно, 49,0 і 

42,1 г/м2. 

Завдяки великій плодючості бур’янів і здатності їх насіння тривалий 

час зберігати у природних умовах свою життєздатність, в орному шарі 

ґрунту накопичувалось дуже багато насіння, яке може утворювати високу 

забур’яненість посівів за сприятливих умов. Наявність у ґрунті 

життєздатного насіння та вегетативних органів розмноження бур’янів 

свідчить про так звану потенційну засміченість орного шару ґрунту. 

Проведений аналіз зразків ґрунту 2005 р. (після десяти ротацій) на 

потенційну засміченість насінням бур’янів показав, що поля сівозмін мають 

високий потенціал засміченості (табл. 3.22). Чергування різних культур не 

однаково впливало на потенційний запас насіння в ґрунті. В орному шарі 

досліджених агробіоценозів запаси насіння налічували 6530–17521 шт./м2. Із 

результатів підрахунків видно, що за попередника пшениці озимої чистого 

пару відбулось зменшення кількості насіння бур’янів у орному шарі ґрунту, 

значно зменшувалося його і в короткоротаційній сівозміні з горохом. Частка 

насіння, розміщеного у верхньому шарі ґрунту (0–10 см) становила 38–46 % 

загальної кількості насіння. За попередника пшениці озимої кукурудзи на 

силос визначено збільшення потенційної засміченості у 2,0–3,2 рази 

порівняно з паровою сівозміною. Високою була також потенційна 

засміченість у сівозмінах із соєю та чиною. 

Облік насіння бур’янів за видовим складом показав, що серед 

загального різноманіття у ґрунті, домінантними видами агробіоценозів були: 

щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.) та мишій сизий (Setaria glauca 
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P. B.). Із загальної кількості насіння, що міститься в орному шарі ґрунту, 

частка щириці звичайної становила 38–68 %, мишію сизого – 8–37 %. Високі 

потенційні запаси насіння бур’янів цих видів зумовлюють їх значне 

поширення у посівах культур, про що повідомлялося в офіційних виданнях 

[522–526]. Обстеження полів короткоротаційних сівозмін і аналізи 

відібраних ґрунтових зразків показали, що поля забур’янені також такими 

видами: плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli R. et Sch.), малорічний 

однодольний – до 2090 шт./м2; талабан польовий (Thlaspi arvense L.), 

малорічний дводольний – до 1872 шт./м2; гірчак березковидний (Polygonum 

convolvulus L.), малорічний дводольний – до 1357 шт./м2; лобода біла 

(Chenopodium album L.) та лискуча (Atriplex nitens Schk.), малорічні 

дводольні – до 1157 шт./м2; осот рожевий (Cirsium arvense Scop.), 

багаторічний дводольний – до 735 шт./м2; вівсюг звичайний (Avena fatua L.), 

малорічний однодольний – до 216 шт./м2; буркун лікарський (Melilotus 

officinalis Desr.), малорічний дводольний – до 211 шт./м2; гірчиця польова 

(Sinapis arvensis L.), малорічний дводольний – до 208 шт./м2. 

Таблиця 3.22 

Потенційна засміченість ґрунту насінням бур’янів 

після 11-ти ротацій сівозмін, шт./м2 

Перша 

культура 

сівозміни 

Шари 

ґрунту, см 
Однодольні Дводольні Всього 

1 2 3 4 5 

Чистий пар 

0–10 721 1648 2369 

10–20 735 1050 1785 

20–30 972 1404 2376 

0–30 2428 4102 6530 

Горох 

0-10 412 3914 4326 

10–20 1155 2205 3360 

20–30 324 1404 1728 

0–30 1891 7523 9414 
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продовження табл. 3.22 
1 2 3 4 5 

Чина 

0–10 1957 3914 5871 

10–20 1470 2940 4410 

20–30 864 1728 2592 

0–30 4291 8582 12873 

Вико-вівсяна 

сумішка 

0–10 1236 3502 4738 

10–20 1365 2940 4305 

20–30 432 1188 1620 

0–30 3033 7630 10663 

Соя 

0–10 1648 4429 6077 

10–20 1890 2415 4305 

20–30 648 3456 4104 

0–30 4186 10300 14486 

Кукурудза 

0–10 2369 5150 7519 

10–20 525 4725 5250 

20–30 540 4212 4752 

0–30 3434 14087 17521 

Середнє по 

сівозмінах 

0–10 1391 3759 5150 

10–20 1190 2712 3902 

20–30 630 2232 2862 

0–30 3210 8704 11914 

Сівозміни за рівнем накопичення запасів насіння бур’янів у шарі 

ґрунту 0–30 см можна поставити у такому порядку: зерно-паропросапна, 

плодозмінна та зерно-просапна, просапна. 

Отже, визначення потенційної засміченості ґрунту насінням бур’янів є 

важливим заходом для конкретизації та правильного планування і 

запровадження в господарстві раціональної системи захисних заходів, які 

забезпечують зниження рівня забур’яненості посівів, особливо в органічних 
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агроекосистемах. Сівозміни з чистим паром, горохом і вико-вівсяною 

сумішкою найбільш перспективні для ведення органічного землеробства. 

Висновки до розділу 3 

1. Щільність орного шару ґрунту на четвертий рік ротації сівозмін була 

оптимальною для чорнозему і коливалася у межах від 1,16 до 1,21 г/см3. 

Виявлено найвище значення щільності у сівозміні з кукурудзою на силос, що 

обумовлено зниженням показника структурності ґрунту. Введення бобових 

культур в органічні агроекосистеми сприяло розпушенню орного шару 

ґрунту завдяки розгалуженню кореневої системи, багатої на білкові речовини 

та інші хімічні сполуки. За рахунок діяльності кореневої системи та 

оптимального режиму зволоження прискорюються процеси розкладу 

органічної маси в ґрунті, сприяючи його розпушенню. Важливе значення мав 

також обробіток ґрунту, який був більш ощадливий за вирощування бобових 

культур. Найвищу щільність півтораметрового шару ґрунту було зафіксовано 

у сівозміні з соєю – 1,20 г/см3, а найнижчу – з чистим паром – 1,07 г/см3. 

Регулярне введення чистого пару, або вирощування кукурудзи на силос 

в органічних агроекосистемах сприяло більшим втратам структурності в 

орному шарі через інтенсивніший обробіток ґрунту. На відміну від пару та 

кукурудзи вирощування бобових культур і бобово-злакової сумішки завдає 

меншої руйнації ґрунтовим агрегатам. 

2. Виявлено тенденцію щодо підвищення вмісту гідролізного азоту в 

орному шарі сівозмін із бобовими попередниками пшениці озимої, а 

кількість рухомого фосфору і калію найвищою була у сівозмінах з чистим 

паром. У сівозмінах із бобовими попередниками та кукурудзою на силос 

отримано практично рівноцінні показники, які коливаються у межах 121–

128 мг/кг ґрунту. Встановлено помітне зниження вмісту гумусу в ґрунті за 

введення в органічні агроекосистеми чистого пару, як попередника пшениці 

озимої – 4,13 %, що нижче порівняно з іншими сівозмінами на 0,19 %. 

Баланс гумусу в ґрунті в органічних агроекосистемах з різними 

рослинними компонентами був пасивним і варіював від -0,109 до -0,635 т/га. 
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Найменший дефіцит гумусу отримали за попередника пшениці озимої 

зайнятого вико-вівсяною сумішкою. 

3. Розміщення пшениці озимої після бобових попередників дає 

можливість підвищити рівень біологічної активності ґрунту, поліпшити 

біогенну трансформацію органічної речовини мікроорганізмами й водночас – 

фітосанітарний стан і родючість ґрунту. 

4. Відмічено зменшення чисельності попелиць на 27 %, трипсів на 39 % 

за розміщення пшениці озимої після чистого пару. Помічено тенденцію 

зменшення їх чисельності у сівозміні з вико-вівсяною сумішкою У посівах 

ячменю ярого пошкодження рослин у сівозміні з чистим паром склало 16 %, 

тоді як в інших варіантах – 27,3–51,3 %, що дає можливість пропонувати для 

органічного землеробства сівозміни з чистим паром та паром, зайнятим вико-

вівсяною сумішкою. 

Найменшу кількість бур’янів нараховували в сівозміні з чистим 

паром – 30 шт./м2. Наближалася до нього сівозміна з вико-вівсяною 

сумішкою – 40 шт./м2. У сівозмінах з бобовими культурами (горохом, 

сочевицею, соєю і квасолею) цей показник був вищим у півтора раза. 

Найнижчу забур’яненість мали сівозміни з кукурудзою та чиною. що 

Дослідні сівозміни за збільшенням запасів насіння бур’янів у шарі ґрунту 0–

30 см можна розмістити в такому порядку: зерно-паропросапна, плодозмінна 

та зерно-просапна, просапна. 

Отже, сівозміни з чистим і зайнятим вико-вівсяною сумішкою паром, 

за показниками забур’яненості посівів і потенційної засміченості ґрунту 

насінням бур’янів, найбільш перспективні для ведення органічного 

землеробства. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 3, 

опубліковано в працях [338–341, 351–353, 360, 361, 364–366, 382–384, 472, 

487, 497, 518, 521, 523–526]. 
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У Розділі 3 використані наукові джерела [63, 177, 212, 299, 337, 342–

350, 354–359, 362, 363, 367–381, 385–471, 473–486, 488–496, 498–517,519, 

520, 522]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОДУКТИВАНІСТЬ СІВІОЗМІН ЯК СТАЛИХ ОРГАНІЧНИХ 

АГРОЕКОСИСТЕМ 

4.1. Органічна система удобрення 

Урожайність і врожай – найважливіші результативні показники 

землеробства і сільськогосподарського виробництва в цілому. Рівень 

урожайності відображає вплив економічних і природних умов, а також якість 

організаційно-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Під урожаєм (валовим збором) у статистиці розуміють загальний обсяг 

продукції, зібраної з усієї площі посіву окремих сільськогосподарських 

культур або їх груп. Для культур, що вирощують у відкритому ґрунті, 

врожайність визначають з розрахунку на один гектар. 

Урожайність перших культур сівозмін, тобто попередників пшениці 

озимої в середньому за 20 років досліджень (табл. 4.1), була порівняно 

низькою і коливалася у межах від 1,69 до 1,88 т/га для зернових культур. На 

нашу думку це обумовлено погодними умовами, які в більшості років були 

несприятливими для цих культур і, як уже було зазначено раніше, 

відсутністю мінеральних добрив у цих варіантах. Порівняно високу 

врожайність забезпечили культури, які вирощували на зелений корм: вико-

вівсяна сумішка – 14,7, соя – 13,8, кукурудза – 22,7 т/га. 

Аналізуючи вплив попередників на врожайність пшениці озимої за 

органічної системи удобрення, виявили статистично доведену перевагу 

чистого пару над іншими попередниками, що дає підставу вважати його 

перспективним для органічного землеробства. У цій сівозміні отримано 

найвищу врожайність зерна, у середньому за 20 років 4 т/га (табл. 4.2). Серед 

бобових попередників за впливом на врожайність пшениці озимої, сівозміни 

з горохом, сочевицею та вико-вівсяною сумішкою наближалися до парового, 

при цьому різниця складала 0,53–0,59 т/га. Дослідження вказали на помітне 

зниження врожайності пшениці озимої за розміщення її після сої (3,22 т/га), 
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квасолі (3,21 т/га) та чини (3,25 т/га). Таке зниження врожайності озимини 

після зазначених бобових попередників зумовлене порівняно пізніми 

Таблиця 4.1 

Урожайність перших культур сівозмін за органічної системи удобрення, 

т/га 

Рік 

Культура 

горох чина сочевиця 
вико-

овес 
соя квасоля кукурудза 

1996 2,32 1,77 не 

висівали 
16,7 9,2 не 

висівали 
22,5 

1997 1,47 1,25 1,40 21,4 14,0 1,20 27,7 

1998 1,34 1,60 1,45 9,3 9,6 1,86 20,1 

1999 2,53 2,37 2,00 11,6 8,1 2,45 13,2 

2000 1,65 2,63 1,41 7,0 8,0 0,78 12,6 

2001 2,34 1,93  1,49 21,8 11,8 1,83 24,5 

2002 1,77 2,18 1,95 14,5 18,9 4,32 19,5 

2003 1,65 1,69 1,94 14,9 11,1 1,14 19,0 

2004 1,32 1,43 1,61 15,4 14,2 1,53 19,7 

2005 2,39 0,75 1,32 16,2 13,8 1,22 26,1 

2006 2,23 1,20 1,22 14,8 13,2 3,00 23,7 

2007 2,43 2,04 2,46 10,0 17,1 2,42 32,3 

2008 3,17 1,31 1,97 11,8 20,8 1,28 43,4 

2009 2,08 2,02 соняшн

ик 0,82 
11,6 10,3 2,00 14,6 

2010 1,02 1,57 2,14 13,9 15,6 2,33 14,4 

2011 2,14 1,96 1,15 23,8 14,3 2,00 29,6 

2012 2,39 2,50 1,52 16,0 15,7 1,32 23,0 

2013 0,86 1,15 1,65 7,2 11,3 0,83 18,3 

2014 0,80 0,85 1,92 19,0 22,0 0,82 36,2 

2015 1,77 1,70 1,91 17,7 17,2 2,12 12,7 

1996–

2015 
1,88 1,69 1,68 14,7 13,8 1,81 22,7 
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строками їх збирання. Це в свою чергу впливало на залишкову кількість 

доступної вологи (особливо в нижчих шарах ґрунту) та вміст поживних 

речовин у ньому. Крім того, на врожайність пшениці впливала досить висока 

забур’яненість цих культур, особливо чини, що підвищувало потенційну 

засміченість ґрунту насінням бур’янів і на наступний рік сприяло 

збільшенню забур’яненості посівів пшениці озимої. Незважаючи на те, що 

горох, чина, сочевиця та квасоля відносяться до однієї родини, агротехнічна 

роль їх, як попередників пшениці озимої, дуже різноманітна [527–530]. 

Мінімальну врожайність зерна пшениці озимої отримали у сівозміні з 

кукурудзою на силос – 2,66 т/га. Основною причиною зниження врожайності 

озимини за розміщення її після кукурудзи на силос є дефіцит вологи на час 

сівби та в початковий період вегетації рослин порівняно з іншими 

сівозмінами, що вплинуло на подальший ріст і розвиток рослин озимини. Як 

правило, у таких посівах на час припинення осінньої вегетації рослини були 

ослабленими, за морфологічними показниками поступалися рослинам після 

інших попередників. Подібна тенденція зберігалася впродовж усієї вегетації 

пшениці. 

Отже, дослідженнями виявлено статистично доведену перевагу ланки з 

чистим паром за впливом на врожайність пшениці озимої. Ланки з бобовими 

культурами (вико-вівсяною сумішкою, горохом, сочевицею, чиною, соєю та 

квасолею) наближалися до парової, вони є перспективними для ведення 

органічного землеробства. 

Буряки цукрові в Україні вирощують у різних умовах за ґрунтовими 

відмінами, температурою, кількістю опадів районах, тому принципи 

проєктування сівозмін мають враховувати цю різноманітність і 

організаційно-господарські відмінності. Продуктивність буряків цукрових у 

сівозмінах залежить від ланок сівозмін і насичення просапними та зерновими 

культурами [181, 531–533]. 

Класичним і найпоширенішим попередником буряків є пшениця озима. 

Високі врожаї буряків у зоні нестійкого зволоження вирощують, коли їх 



180 

Таблиця 4.2 

Урожайність пшениці озимої залежно від попередників 

за органічної системи удобрення, т/га 

Рік 

Попередник 

НІР0,95 

п
ар

 

го
р
о
х
 

ч
и

н
а 

со
ч

ев
и

ц
я
 

в
и

к
о
-о

в
ес

 

со
я 

к
в
ас

о
л
я 

к
у

к
у
р

у
д

за
 

1996 3,80 3,67 2,46 

н
е 

д
о
сл

ід
ж

у
в
ал

и
 3,54 2,55 

н
е 

д
о
сл

ід
ж

у
в
ал

и
 2,56 0,70 

1997 3,77 2,80 2,43 2,79 2,29 1,84 0,61 

1998 5,42 4,16 4,22 4,06 4,35 3,95 3,94 2,93 0,43 

1999 4,10 2,67 2,48 2,75 2,64 2,72 2,50 2,09 0,40 

2000 1,81 1,69 1,58 1,40 1,31 1,30 1,59 1,25 0,17 

2001 4,09 3,61 3,30 3,27 3,73 3,03 2,89 2,58 0,80 

2002 5,45 4,66 4,84 5,24 4,10 3,66 3,39 3,31 0,27 

2003* 0,93 0,98 0,64 0,70 0,70 0,66 0,62 0,61 0,30 

2004 5,90 4,91 5,18 5,09 5,13 5,06 4,68 3,67 0,48 

2005 6,84 6,04 5,54 5,87 6,28 5,14 5,11 4,19 0,51 

2006 3,46 3,18 2,87 3,08 2,94 3,29 2,73 2,46 0,23 

2007 4,99 4,58 4,46 4,56 4,59 4,34 4,29 3,94 0,25 

2008 4,27 4,72 4,43 4,65 4,67 4,70 4,73 4,46 0,36 

2009 5,45 4,25 4,16 4,34 4,37 4,49 4,27 3,43 0,42 

2010 Не було отримано врожаю 

2011 3,55 3,12 3,21 
соня

шник 

2,83 

3,07 3,27 2,91 2,47 0,32 

2012 3,04 2,74 2,61 2,24 2,86 2,74 2,63 2,33 0,26 

2013 4,22 3,68 3,60 2,80 3,76 3,26 3,09 2,71 0,27 

2014 5,20 4,82 4,32 4,16 4,93 4,50 4,82 4,35 0,38 

2015 3,75 3,21 2,59 2,25 2,45 3,35 3,60 2,02 0,14 

1996–

2015 
4,00 3,47 3,25 3,46 3,41 3,22 3,21 2,66 0,14–

0,80 

Примітка:* – у 2003 році пшениця озима була пересіяна пшеницею ярою 
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розміщують після озимини, яку висівають по чистих і ранніх парах, зайнятих 

культурами, що рано звільняють поле – культурами на зелений корм, 

багаторічними травами на один укіс [190, 534]. 

Продуктивність буряків значною мірою залежить від ланок сівозмін, і 

насичення просапними та зерновими культурами, а відповідно від 

забезпеченості рослин вологою та поживними речовинами. Дані цілої 

мережівиробничих і дослідних установ свідчать про високу цінність парів як 

передпопередника буряків цукрових. Але даних про дію бобових культур 

(горох, чина, соя, сочевиця, квасоля) як передпопередника буряків цукрових 

на продуктивність і окремі показники родючості ґрунту в сівозмінах короткої 

ротації порівняно з іншими передпопередниками дуже мало. Зважаючи на 

теперішній стан розвитку сільського господарства та на перспективу, і 

погодні умови, що складаються в останні роки, з метою вивчення потенціалу 

бобових культур і реалізації їх у сівозмінах короткої ротації, зокрема, 

підвищення продуктивності ланки сівозміни і були включені у схему досліду 

бобові культури. 

У своїх дослідженнях на третій рік ротації короткоротаційних сівозмін 

після пшениці озимої розміщували буряки цукрові. Ця культура потребує 

високої родючості ґрунту та достатньої кількості вологи в ньому. При 

вирощуванні без унесення мінеральних добрив їхня врожайність помітно 

залежить від передпопередника. Як відомо, вищий урожай коренеплодів 

формується в ланках із чистим і зайнятим паром, горохом і багаторічними 

травами. Погодні умови в роки досліджень для буряків цукрових складалися 

неоднаково, від сприятливих за зволоженням у 1997–1999, 2002, 2008 рр. до, 

у цілому, несприятливих – у 1996, 2001, 2009, 2010 рр., що не могло не 

позначитися на загальній продуктивності коренеплодів буряків. 

За нашими даними, у середньому за роки досліджень (1996–2012 рр.) 

максимальну врожайність буряків цукрових одержано в ланці з чистим 

паром – 27,5 т/га (табл. 4.3). Урожайність коренеплодів у ланках з горохом і 

сочевицею на зерно, вико-вівсяною сумішкою на зелений корм наближалася 
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до сівозміни з чистим паром, різниця в середньому становила 0,7 т/га, вона 

була не суттєвою (НІР0,95 – 1,3–3,6 т/га). Визначено помітне зниження 

врожайності у сівозмінах із кукурудзою, чиною, квасолею та соєю. 

Порівняно з паровою сівозміною різниця становила у середньому 3,1 т/га. Це 

суттєва різниця яка свідчить про вплив цих культур на врожайність буряків 

цукрових. 

Таблиця 4.3 

Урожайність буряків цукрових залежно від передпопередника 

за органічної системи удобрення, т/га 

Рік 

Передпопередник 

НІР0,95 

пар горох чина сочев

иця 

вико-

овес 
соя 

квасо

ля 

куку-

рудза 

1996 14,0 17,4 10,4 

н
е 

д
о
сл

ід
ж

у
в

ал
и

 

11,6 12,6 

н
е 

д
о
сл

ід
ж

у
в

ал
и

 

9,7 1,3 

1997 35,9 37,1 36,3 37,4 34,3 32,8 3,3 

1998 36,7 37,3 34,1 35,4 34,3 33,9 1,7 

1999 40,4 42,2 39,5 41,3 40,2 40,9 40,4 40,8 3,6 

2000 не отримали врожаю 

2001 21,5 20,5 20,0 19,2 21,5 18,7 18,5 18,0 1,9 

2002 42,2 40,3 40,1 38,4 36,3 36,0 39,6 35,4 3,0 

2003 25,6 24,2 22,6 22,2 24,4 21,8 22,7 21,5 1,5 

2004 32,1 29,6 28,4 30,1 31,0 27,0 26,8 26,0 1,9 

2005 31,5 30,4 28,8 29,6 32,8 28,7 29,5 29,3 2,2 

2006 27,1 24,3 23,4 24,1 25,5 21,7 23,1 21,0 2,1 

2007 31,3 30,5 28,8 29,9 30,7 28,6 28,0 26,4 1,9 

2008 34,1 32,8 32,1 33,3 34,9 34,0 33,1 32,5 2,3 

2009 21,8 20,3 19,0 18,8 21,1 18,9 19,1 17,0 2,0 

2010 20,6 20,0 19,4 18,3 21,1 22,5 18,2 17,6 2,0 

2011 25,4 24,0 23,5 19,9 24,4 22,2 21,7 20,7 1,9 

2012 28,1 27,0 26,3 23,5 26,1 27,7 27,3 25,5 2,0 

1996–

2012 
27,5 26,9 25,5 26,8 26,7 25,3 24,9 24,0 1,3-3,6 
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Отже, на врожайність буряків за органічної системи удобрення 

впливали передпопередники. Розміщення цієї культури в ланках з бобовими 

культурами дало можливість отримати врожайність коренеплодів на рівні 

парової ланки. З огляду на це, за ведення органічного землеробства, краще 

розміщувати буряки цукрові у ланках з чистим паром, горохом, сочевицею, 

вико-вівсяною сумішкою, чиною та соєю. 

Значні площі в Україні відводяться під гречку – до 459 тис. га. Однак за 

останні пів-століття її площі посівів нажаль дуже скоротилися. Відносно 

невисокою є і врожайність цієї культури, яка частіше варіює від 1,00 до 

1,25 т/га [535]. Однак попит на зерно круп’яних культур не падає. 

У землеробській культурі гречка виникла близько 2500 р. тому. 

Встановлено, що вона походить із відрогів Гімалайських гір, звідки 

поступово поширилась у Монголію, Тибет, Японію, райони Східного Сибіру 

та на Далекий Схід. Проте великого поширення у нас вона набула тільки у 

XV–XVI ст. Тепер гречку вирощують у світі на площі близько 3,9 млн га, з 

них у Європі приблизно на 2,4 млн га. З європейських країн гречку 

вирощують переважно у Польщі, Франції, Німеччині, Австрії, Швеції, з 

інших країн світу – у КНР, США, Бразилії, Канаді, Японії, Кореї, Індії. З усіх 

країн світу найбільші посівні площі під гречкою зосереджені в СНД – 

2 млн га, з них в Україні близько 450 тис. га [536]. 

Причин низької врожайності гречки багато. Серед них скорочення в 

районах її вирощування площ під лісами, внаслідок чого вона зазнає 

шкідливого впливу суховіїв; недостатньо розвинені коренева система й 

листкова поверхня рослин з розрахунку на одну квітку; особливості 

запилення квіток, пов’язані зі статевим диморфізмом, та ін. Проте основною 

причиною слід вважати недосконалість вирощування гречки, ставлення до 

неї як до другорядної культури. 

Інтенсивна технологія вирощування гречки забезпечує високу її 

врожайність і достатню прибутковість тільки за високої культури 
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землеробства, яка передбачає найраціональніше забезпечення рослин 

впродовж вегетації всіма чинниками врожайності. 

Одним із елементів технології є розміщення гречки в сівозміні після 

оптимально удобрених у збалансованій кількості за елементами живлення 

просапних, а також озимих зернових культур [537, 538]. 

Гречку краще розміщувати в сівозмінах на чистих від бур’янистих 

рослин полях після буряків цукрових, кукурудзи, картоплі й озимих культур. 

Повертати гречку на попереднє місце вирощування доцільно не раніше ніж 

через рік. 

Але, як зазначають М. П. Бондаренко зі співавторами, попередники, як 

біологічні об’єкти (за винятком зернобобових), для гречки не мають 

істотного значення. Рівень урожайності після них визначається системою їх 

удобрення. Так, за розміщення гречки в дослідах Сумського інституту 

агропромислового виробництва після пшениці озимої, цукрових буряків, 

картоплі, кукурудзи на зерно та силос, пшениці ярої на трьох фонах 

удобрення попередників: (1) без добрив, 2) 20 т/га гною + N45Р45К45, 

3) диференційовані дози під кожну культуру) істотної різниці у прирості 

врожайності зерна гречки залежно від попередників на однакових фонах не 

отримали [539]. 

Гречка в свою чергу є фітосанітарною рослиною та добрим 

попередником для більшості польових культур. 

Завдяки високій фізіологічній активності кореневої системи, абсолютна 

маса якої відносно невелика, та іншим біологічним особливостям, поле після 

гречки збагачене елементами живлення рослин. Дослідженнями встановлено, 

що на 1 г коріння гречка здатна засвоїти (у середньому за день) мінеральних 

речовин 38,8 мг, тоді як просо – 22, пшениця яра – 14,5, кукурудза – 13,2, 

ячмінь – 7, пшениця озима – 4,9, жито озиме – 4,8 і овес – 2,8 мг. Також 

установлено, що гречка, порівняно з іншими польовими культурами має 

підвищену здатність до синтезу органічних кислот, переважно, щавлевої та 

лимонної. На 1 г сухої речовини гречка синтезувала 7,01 мг кислот, нут – 
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5,08, люпин – 4,60, гірчиця – 4,55, горох – 3,02, овес – 2,88 і кукурудза – 

1,38 мг. При цьому коренева система гречки, на відміну від більшості 

хлібних злаків, може засвоювати фосфорну кислоту з фосфориту, в якому 

вона знаходиться у важкорозчинній формі та погано засвоюється іншими 

культурними рослинами [540]. 

За засвійною здатністю гречка перевищує всі інші польові культури і 

поступається лише люпину. Є дані, що гречка здатна засвоювати із 

важкорозчинних форм також і калій. Тому культура гречки впродовж періоду 

вегетації накопичує значну кількість елементів мінерального живлення. 

Вміст поживних речовин та їх кількість залежить від типу ґрунтів, погодних 

умов, сортів. 

Значний приріст урожайності гречки забезпечує і основне внесення 

добрив під цю культуру. Ефективність дії внесених добрив під гречку 

залежить від багатьох чинників, основними з яких є родючість ґрунту та 

вологозабезпеченість, попередник і система його удобрення, види та форми 

добрив, строки і способи їх внесення. 

У наших дослідженнях із 1999 р. введені сівозміни з гречкою, яку 

вирощували на третій рік ротації чотирипільних сівозмін. Як видно з 

табл. 4.4 найвищу врожайність гречки в середньому за сімнадцять років 

досліджень отримали у ланці з чистим паром – 1,33 т/га, а в ланках із 

бобовими культурами: горохом соєю та вико-вівсяною сумішкою – 1,23 т/га, 

1,22 т/га, 1,22 т/га. Найнижчу врожайність гречки в середньому за 

1999–2015 рр. отримали у ланках сівозмін із кукурудзою на силос, чиною та 

квасолею. Слід зазначити, що врожайність гречки за роки досліджень, 

порівняно із середньобагаторічними показниками була не високою, на що 

впливали: відсутність добрив у цих ланках і погодні умови. Крім того, у 

період формування зерна рослинами гречки (серпень) також впливало значне 

зменшення кількості опадів, що і визначило  її врожайність. 

За даними М. П. Бондаренка зі співавторами, внесення добрив під 

гречку в оптимальних дозах, істотно підвищуючи її урожайність, не 
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спричиняло накопичення залишкової кількості важких металів вище 

гранично допустимих концентрацій [539]. 

Таблиця 4.4 

Урожайність гречки залежно від передпопередника за органічної 

системи удобрення, т/га  

Рік 

Передпопередник 

НІР0,95 

п
ар

 

го
р
о
х
 

ч
и

н
а 

со
ч

ев
и

ц
я
 

в
и

к
о
-о

в
ес

 

со
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к
в
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о
л
я 

к
у

к
у
р

у
д

за
 

1999 1,39 1,33 1,22 1,29 1,45 1,33 1,22 1,25 0,25 

2000 1,34 1,17 1,08 1,14 1,25 1,29 1,10 1,11 0,19 

2001 1,56 1,52 1,47 1,50 1,62 1,54 1,47 1,48 Fф.<F0,95 

2002 1,68 1,65 1,69 1,59 2,07 1,72 1,94 1,80 0,13 

2003 1,05 1,09 0,78 0,85 1,08 0,88 0,81 0,80 0,19 

2004 1,37 1,36 1,21 1,27 1,42 1,29 1,34 1,23 0,17 

2005 1,92 1,85 1,81 1,84 1,91 1,76 1,64 1,47 0,20 

2006 1,68 1,36 1,25 1,27 1,64 1,24 1,23 1,20 0,19 

2007 0,86 0,73 0,62 0,73 0,79 0,63 0,61 0,55 0,13 

2008 1,00 0,86 0,85 0,88 0,95 0,84 0,83 0,80 0,14 

2009 1,44 1,38 1,29 1,31 1,45 1,31 1,38 1,22 Fф.<F0,95 

2010 0,81 0,72 0,76 0,85 0,90 0,87 0,89 0,76 Fф.<F0,95 

2011 1,04 1,18 0,93 
сон. 

0,99 
1,01 1,32 1,15 0,90 0,09 

2012 1,27 1,20 1,00 1,10 1,07 1,33 1,20 1,00 0,07 

2013 1,36 1,24 1,07 1,03 1,15 1,17 1,02 1,16 0,09 

2014 1,40 1,35 1,31 1,25 1,37 1,34 1,32 1,26 0,12 

2015 1,38 0,90 0,98 1,00 1,24 0,91 0,92 0,97 0,10 

1999–

2015 
1,33 1,23 1,14 1,17 1,20 1,22 1,18 1,12 

0,07–

0,25 

Отже, для органічного землеробства за вирощування гречки 

перспективною є ланка з чистим паром, в якій отримано найвищу 

врожайність. 

Ячмінь ярий. За обсягами експорту зерна ячменю Україна посідає одне 

з чільних місць у світі. Тому ця культура користується попитом і в середині 

країни та є бажаною в сівозмінах. При цьому в сівозмінах короткої ротації 

зростає роль ланки сівозміни, в якій вирощують ячмінь. Це пов’язано з 



187 

впливом попередніх культур на родючість ґрунту, забур’яненість посівів 

ячменю ярого. 

Роки досліджень характеризувалися певним різноманіттям погодних 

умов. Як і всі культури, ячмінь ярий реагує на погодні умови і його 

продуктивність, значною мірою, залежить перш за все від зволоження в роки 

досліджень. У нашому досліді ячмінь ярий вирощували в четвертому полі 

сівозміни після буряків цукрових і гречки. Вплив перших культур сівозмін на 

розвиток ячменю зменшувався [541]. Він має низьку конкурентну здатність 

щодо бур’янів. 

На нашу думку, саме цей чинник впливає на формування врожаю. 

Потенційна засміченість ґрунту насінням і вегетативними органами 

розмноження бур’янів залежала від перших культур сівозмін і була різною 

впродовж усієї ротації сівозмін. Урожайність зерна ячменю ярого 

розміщеного після буряків цукрових, у середньому за 1996–2013 рр. залежала 

від сівозміни та коливалася у межах 1,95–2,17 т/га (табл. 4.5). Вищу 

врожайність отримано у сівозмінах із горохом, чистим паром, вико-вівсяною 

сумішкою, соєю та сочевицею, мінімальну врожайність зерна ячменю ярого 

отримано у сівозмінах із кукурудзою, чиною та квасолею, відповідно 1,95; 

1,99 і 2,06 т/га. 

У сівозмінах із гречкою, як і в сівозмінах з буряками цукровими, 

врожайність ячменю ярого в середньому в роки досліджень була порівняно 

невисокою, перш за все, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, де 

був дефіцит вологи при сівбі в супроводі підвищених температур. 

Дані таблиці 4.6 свідчать про низьку врожайність зерна ячменю ярого у 

варіантах, де мінеральні добрива не використовували. Залежно від першої 

культури сівозміни в середньому за 2000–2015 рр. отримали 1,75–2,06 т/га. 

Варто зазначити, що без удобрення проявилася дія перших культур сівозмін 

на врожайність зерна ячменю – у сівозмінах із чистим паром, вико-вівсяною 

сумішкою та горохом вона була істотно вищою, ніж у сівозмінах із 

кукурудзою на силос і соєю. 



188 

Таблиця 4.5 

Урожайність ячменю в сівозмінах з буряками цукровими залежно від 

першої культури сівозміни за органічної системи удобрення, т/га 

Рік 

Перша культура сівозміни 

НІР0,95 

п
ар

 

го
р
о
х
 

ч
и

н
а 

со
ч

ев
и

ц
я
 

в
и

к
о
-о

в
ес

 

со
я 

к
в
ас

о
л
я 

к
у

к
у
р

у
д

за
 

1996 2,08 2,33 1,63 

н
е 

д
о

сл
ід

ж
у

в
ал

и
 2,47 2,20 

н
е 

д
о

сл
ід

ж
у

в
ал

и
 2,02 0,20 

1997 1,78 2,03 1,70 1,72 1,75 1,81 0,16 

1998 0,84 0,87 0,56 0,59 0,72 0,67 0,13 

1999 3,53 3,48 2,77 3,09 3,33 3,08 0,31 

2000 3,27 3,23 2,96 3,08 3,19 3,04 2,77 2,98 0,25 

2001 2,32 2,38 1,92 2,08 2,29 2,52 2,05 2,11 0,33 

2002 2,36 1,98 2,38 2,03 1,99 2,11 1,98 1,70 0,18 

2003 2,26 2,20 2,17 2,19 2,28 2,04 2,07 1,88 0,34 

2004 2,79 3,10 2,70 2,24 3,23 2,47 2,90 1,89 0,40 

2005 2,70 2,69 2,53 2,62 2,76 2,71 2,59 2,48 0,26 

2006 1,11 1,06 1,04 1,05 1,25 1,16 1,08 1,15 0,14 

2007 2,31 2,28 2,02 2,20 2,31 2,23 1,98 1,91 0,22 

2008 2,77 2,82 2,70 2,78 2,79 2,77 2,68 2,65 0,28 

2009 2,02 2,00 2,05 1,88 2,09 2,33 2,18 2,39 0,25 

2010 0,77 0,69 0,68 0,72 0,74 0,74 0,76 0,70 0,09 

2011 2,44 2,60 2,61 2,46 2,54 2,56 2,66 2,40 0,24 

2012 1,90 2,17 2,21 сон. 

2,15 
1,99 2,03 2,07 2,26 0,23 

2013 1,18 1,06 1,10 1,10 1,11 1,00 1,00 0,94 0,13 

1996-

2013 
2,14 2,17 1,99 2,11 2,14 2,10 2,06 1,95 0,09–0,40 

Отже, вплив перших культур сівозмін на врожайність ячменю, який 

розміщувався в четвертому полі за органічної системи удобрення значно 
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зменшувався. Помічено вищу врожайності зерна ячменю у сівозмінах з 

чистим паром, горохом, вико-вівсяною сумішкою, соєю, сочевицею та 

сочевицею. Вирощування ячменю в цих сівозмінах за органічного 

землеробства сприятиме підвищенню його врожайності. 

Таблиця 4.6 

Урожайність ячменю ярого в сівозмінах із гречкою залежно від першої 

культури сівозміни, за органічної системи удобрення, т/га 

Рік 

Перша культура сівозміни 

НІР0,95 

п
ар

 

го
р
о
х
 

ч
и

н
а 

со
ч

ев
и

ц
я
 

в
и

к
о
-о

в
ес

 

со
я 

к
в
ас

о
л
я
 

к
у

к
у
р

у
д

за
 

2000 4,24 4,27 3,49 3,94 4,05 3,80 3,43 3,45 0,35 

2001 2,71 2,67 2,44 2,08 2,60 2,43 2,36 2,21 0,33 

2002 2,54 2,50 2,38 2,25 2,68 2,27 2,11 1,89 0,18 

2003 1,84 1,84 2,09 2,31 2,41 1,99 1,93 1,80 0,34 

2004 1,99 1,93 2,29 1,95 1,91 1,80 1,82 1,56 0,36 

2005 2,19 2,02 2,06 2,10 2,09 1,95 2,17 2,02 0,33 

2006 1,09 1,05 1,02 1,05 1,15 1,12 1,12 1,08 0,19 

2007 2,27 2,23 2,01 2,15 2,20 2,12 2,07 1,94 0,31 

2008 2,78 2,83 2,68 2,88 2,80 2,77 2,43 2,44 0,32 

2009 1,80 1,88 2,03 1,98 1,96 2,02 2,17 2,23 0,26 

2010 0,82 0,83 0,67 0,80 0,81 0,92 0,94 0,73 0,13 

2011 1,23 1,17 1,08 1,03 0,92 0,77 1,08 1,02 0,30 

2012 1,14 1,05 1,01 1,00 0,86 0,94 0,99 0,98 0,28 

2013 1,23 1,33 1,07 1,07 1,20 0,96 0,81 0,46 0,14 

2014 2,25 2,38 2,35 соняшн

ик 2,27 
2,44 2,32 2,30 2,35 0,17 

2015 2,80 2,97 2,33 2,10 2,87 2,40 2,67 1,83 0,40 

2000–

2015 
2,06 2,06 1,94 1,93 2,06 1,78 1,90 1,75 0,13–

0,36 
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Продуктивність сівозмін. Слід зазначити, що дані про врожайність 

окремих сільськогосподарських культур ще не дають повної уяви про 

продуктивність сівозмін у цілому. 

Однією з основних оцінок сівозміни є кількість продукції з одиниці 

площі. Для цього нами проведено розрахунки виходу кормових одиниць 

(додаток Е.1) і перетравного протеїну (додаток Е.2) з одного гектара посіву. 

Як абсолютний узагальнюючий показник розраховано вміст умовних 

кормопротеїнових одиниць з одного гектара посіву, а також визначено вихід 

кормопротеїнових одиниць з одного гектара сівозмінної площі. Розрахунки 

врожайності в кормопротеїнових одиницях і продуктивності всіх 

сільськогосподарських культур у кормопротеїнових одиницях проводили за 

формулами, запропонованими С. І. Мартіросовим і В. П. Мартіросовою 

[331]. 

Дані науково-дослідних установ і передових господарств, 

розташованих у лісостеповій зоні України, свідчать про можливості 

збільшення збору сільськогосподарської продукції з 1 га посіву при 

оптимальному розміщенні культур у сівозмінах. Проведені нами дослідження 

сівозмін у лівобережній частині Лісостепу України показали, що в сівозмінах 

короткої ротації зростає роль кожної культури, тому що вона істотно впливає 

на продуктивність сівозміни в цілому. У наших дослідах це особливо 

стосується перших культур сівозмін (попередників пшениці озимої). Шість із 

восьми попередників пшениці були зернобобові культури, або бобово-

злакова (вико-вівсяна) сумішка. 

Так звані нішеві зернобобові культури за дотримання технології 

виробництва дають змогу одержати набагато вищий дохід з 1 га зібраної 

площі навіть порівняно з окремими високоліквідними зерновими й олійними 

культурами [542]. 

Слід зважити також на те, що даних із порівняльної продуктивності 

сівозмін мало, тим більше сівозмін короткої ротації. 
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Попередники пшениці озимої, як і інші культури, досить чутливі до 

агрометеорологічних умов. У роки проведення досліджень (1996–2015 рр.) 

складалися різні погодні умови, що вплинуло на продуктивність перших 

культур сівозмін. Із культур які збирали на зелений корм, порівняно високою 

продуктивністю в середньому за 20 років досліджень відрізнялася соя – 3,86 т 

к.-п. од./га (табл. 4.7). Значно поступалася їй кукурудза на силос. Різниця 

складала 0,46 т к.-п. од./га. Стабільну продуктивність забезпечили такі 

зернобобові культури, як горох, чина та сочевиця (2,93; 2,81 та 2,79 т к.-

п. од./га відповідно). Порівняно низьку продуктивність, у середньому за роки 

досліджень, забезпечила квасоля. 

Необхідно зазначити, що завдяки цілому комплексу негативних 

погодних явищ у період перезимівлі 2002–2003 рр. пшениця озима загинула 

та навесні 2003 р. була пересіяна пшеницею ярою, урожайність якої і 

використано для наступних розрахунків. Не отримали врожаю пшениці 

озимої також і в 2010 р. На продуктивність цієї культури комплексно 

впливали попередники. Вихід кормопротеїнових одиниць зерна пшениці 

озимої вище 4 т/га забезпечено за розміщення її після посівів культур із 

родини бобових. Найвищий показник продуктивності пшениці отримано при 

розміщенні її після чистого пару 5,4 т к.-п. од./га. Значно знизилася 

продуктивність зерна за вирощування пшениці озимої після кукурудзи на 

силос – 3,59 т к.-п. од./га. 

Продуктивність буряків цукрових, у цілому, була високою і залежала 

від передпопередника. Стабільно високу продуктивність коренеплодів вони 

забезпечили при розміщенні в сівозмінах із чистим паром (5,22), горохом 

(5,11), сочевицею (5,09) та вико-вівсяною сумішкою на зелений корм (5,07 т 

к.-п. од./га). Причому, одержані дані свідчать, що перевага чистого пару, як 

передпопередника буряків цукрових, у цьому випадку нівелювалася, позаяк 

продуктивність коренеплодів буряків цукрових у ланках із горохом, 

сочевицею та вико-вівсяною сумішкою практично не поступалася їх 

продуктивності у паровій ланці. Буряки також негативно реагували на 
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розміщення їх у ланці з кукурудзою на силос, продуктивність становила 

4,56 т к.-п. од./га. 

Ячмінь – віддалена культура у часі від перших культур сівозмін. 

Аналізуючи продуктивність зерна ячменю залежно від першої культури 

сівозміни необхідно констатувати той факт, що вона була рівноцінною при 

розміщенні його в сівозмінах із горохом (2,26), вико-вівсяною сумішкою 

(2,23) та чистим паром (2,23 т к.-п. од./га). Мінімальну продуктивність зерна 

ячменю отримали у сівозміні з кукурудзою на силос – 2,03 т к.-п. од./га. 

Наші розрахунки виходу кормопротеїнових одиниць з одного гектара 

ріллі у сівозмінах, показали, що найбільшу продуктивність по цьому 

показнику мали сівозміни, у яких попередниками пшениці озимої були 

бобові культури: соя, горох, сочевиця або вико-вівсяна сумішка на зелений 

корм, а третьою культурою – буряки цукрові [543, 544]. Вихід 

кормопротеїнових одиниць у цих сівозмінах становив 3,71–3,78 т/га, що на 

0,50–0,57 т більше ніж у сівозмінах з чистим паром (див. табл. 4.7). Причому, 

таке підвищення продуктивності відбулося завдяки отриманій продукції 

буряків цукрових і пшениці озимої в цих сівозмінах. Збільшення цього 

показника в сівозміні з соєю зумовлено високим забезпеченням її 

перетравним протеїном. Як свідчать розрахунки, кількість кормопротеїнових 

одиниць за вирощування у першому полі сівозміни сої була найвищою – 

3,78 т/га. Гіршим цей показник був у сівозміні з чиною – 3,53 т к.-п. од./га. 

Низьку продуктивність мали сівозміни короткої ротації з кукурудзою та 

квасолею: 3,39; 3,36 т к.-п. од./га, відповідно, що обумовлено низькою 

продуктивністю квасолі, продукція якої не використовується на корм і 

впливом кукурудзи на врожайність усіх наступних культур. Дослідженнями 

виявлено значне зниження продуктивності сівозміни з чистим паром. 

Найнижча поживність гречки (в одному кілограмі – 0,89 к. од. і 84 г 

перетравного протеїну) серед культур які збирали на зерно, а також не висока 

її врожайність привели до дуже низької її продуктивності. Порівняно з 

буряками цукровими,   які  також  висівали  на  третій  рік  ротації 
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Таблиця 4.7 

Продуктивність короткоротаційних сівозмін за органічної 

системи удобрення, у середньому за 1996–2015 рр., т к.-п. од./га 

Перша 

культура 

сівозміни 

Продуктивність 

першої 

культури 

пшениці 

озимої 

буряків 

цукрових* ячменю 

ярого 

сівозміни в 

середньому 
гречки 

Чистий 

пар 
– 5,40 

5,22 2,23 3,21 

1,15 2,14 2,17 

Горох 2,93 4,68 
5,11 2,26 3,75 

1,06 2,15 2,71 

Чина 2,81 4,39 
4,85 2,07 3,53 

0,99 2,02 2,55 

Сочевиця 2,79 4,67 
5,09 2,19 3,72 

1,01 2,01 2,66 

Вико-

вівсяна 

сумішка 

2,94 4,60 
5,07 2,23 3,71 

1,04 2,15 2,68 

Соя 3,86 4,35 
4,81 2,18 3,78 

1,06 1,85 2,77 

Квасоля 2,24 4,33 
4,73 2,14 3,36 

1,02 1,98 2,39 

Кукурудза 3,40 3,59 
4,56 2,03 3,39 

0,97 1,82 2,44 

Середнє 2,62 4,50 
4,93 2,17 3,56 

1,04 2,01 2,54 

Примітка:* Дані наведено за 1996–2012 рр. 

короткоротаційних сівозмін зерно гречки забезпечило в 4,5–5 разів нижчу 

продуктивність. Отже, всі сівозміни з гречкою забезпечили нижчу 

продуктивність ніж сівозміни з буряками цукровими. Встановлено значне 

зниження продуктивності сівозмін із чистим паром (2,17 і 3,21 т к.-п. од./га 
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залежно від третьої культури сівозміни). Незважаючи на те, що в сівозмінах 

із чистим паром практично всі наступні культури мали відносно високі 

показники, вміст кормопротеїнових одиниць з гектара був мінімальним через 

відсутність продукції в паровому полі. Таким чином, у сівозміні чистий пар–

пшениця озима–гречка–ячмінь ярий одержано найнижчу продуктивність 

сівозміни. 

За умов недостатнього зволоження східного Лісостепу на чорноземі 

типовому важкосуглинковому в середньому за 20 років досліджень більший 

вихід кормопротеїнових одиниць отримано у чотирипільних сівозмінах з  

соєю, горохом, сочевицею або вико-вівсяною сумішкою, як попередниками 

пшениці озимої, а на третій рік ротації – буряками цукровими. 

Продуктивність у цих сівозмінах коливалася від 3,71 до 3,78 т к.-п. од./га. 

Гіршим цей показник був у сівозміні з чиною (3,53). Низьку продуктивність 

визначено у сівозмінах з кукурудзою та квасолею. Встановлено значне 

зниження продуктивності сівозміни, де попередником пшениці озимої був 

чистий пар, третьою культурою – гречка. Продуктивність цієї сівозміни була 

мінімальною через відсутність продукції у першому полі та дуже низьку 

продуктивність гречки. 

З огляду на отримані дані перспективними для органічного 

землеробства є сівозміни з бобовими попередниками пшениці озимої: (соя, 

горох, вико-вівсяна сумішка, сочевиця, чина та квасоля) за розміщення в них 

на третій рік ротації буряків цукрових. 

4.2. Органо-мінеральна система удобрення 

Пшениця озима, порівняно з іншими культурами, має значні біологічні 

відмінності, що позначається на її удобренні. Висівається вона наприкінці 

літа або восени, коли її попередники завершили вегетацію або вегетацію було 

штучно перервано. Дія попередників на врожайність пшениці озимої 

проявляється через різну забезпеченість рослин вологою та елементами 

живлення із запасів, що залишилися від попередніх культур. Різницю у 

забезпеченні пшениці поживними речовинами можна вирівняти 
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застосуванням добрив і це може привести до часткового нівелювання дії 

попередників, що ми й намагалися встановити, аналізуючи дані багаторічних 

польових дослідів. 

У перший період розвитку пшениця озима споживає відносно незначну 

кількість поживних речовин. Нестача рухомих сполук елементів живлення у 

цей період негативно позначається на подальшому розвитку рослин пшениці. 

У цей час вона потребує значного надходження елементів живлення, зокрема, 

азоту. Внаслідок уповільнення мобілізаційних процесів ґрунт не має значних 

запасів азоту в доступних для рослин формах, тому надходження з 

підживленням азоту є дієвим засобом поліпшення забезпеченості рослин цим 

елементом і дуже часто є чинником, що сприяє підвищенню врожайності 

пшениці озимої. Наукова інформація про позитивну дію ранньовесняного 

підживлення пшениці озимої зустрічається ще в дослідах, проведених у 60–

70-і роки минулого століття [545, 546]. 

Як указують А. І. Фатєєв, М. В. Лісовий, О. В. Доценко та ін. [547], 

проведення весняного підживлення озимих культур є обов’язковим 

агрозаходом у зв’язку з тим, що за зимовий період мінеральний азот 

вимивається із верхніх шарів ґрунту в глибші шари, і навесні настає азотне 

голодування рослин. Найбільший приріст врожаю зерна пшениці озимої 

забезпечує поверхневе підживлення по таломерзлому ґрунту, оскільки 

рослини після поновлення вегетації відразу використовують запаси азоту та 

вологи в ґрунті. 

Дієвість ранньовесняного азотного підживлення пшениці озимої 

знаходиться в залежності від попередників, які безпосередньо впливають на 

азотний режим ґрунту, а також на вміст у ґрунті вологи, стан посівів. В 

останні роки внаслідок потепління змістилися строки сівби озимих культур і 

проходження фаз розвитку, що може істотно позначитися на дії попередників 

на врожайність пшениці озимої та ефективності азотного підживлення. Для 

оцінки його ефективності ми порівнювали врожайні дані, отримані у цьому ж 

досліді у попередні роки з даними пізніших років [548–550]. 
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Вперше дослідження впливу азотного підживлення на врожайність 

пшениці озимої у стаціонарі проводили в 1978–1983 рр. [551]. 

Після різних попередників створено неоднакові умови забезпечення 

рослин пшениці озимої вологою та поживними речовинами, що позначилося 

на її врожайності, навіть без застосування добрив. Кращі умови після чистого 

пару забезпечили отримання найвищого рівня врожайності – у середньому за 

роки дослідження 3,85 т/га. Проте в 1980 і частково 1978 рр. відбулось 

вилягання посівів, що не дозволило одержати вищу врожайність саме в 

паровій сівозміні. Серед попередників пшениці озимої виділявся горох, який 

поступався чистому пару, а гіршим попередником була кукурудза на 

силос [551]. 

Азотне підживлення дозою N30 позитивно позначилося на врожайності 

пшениці озимої після всіх без винятку попередників. Найбільші прирости 

врожайності визначено у ланках сівозмін, де без підживлення врожайність 

пшениці була нижчою: коефіцієнт кореляції між цими показниками становив 

-0,91 [551]. 

Підживлення пшениці озимої азотними добривами у дослідженнях 

проводили також 2006–2009 та 2011–2014 рр. (табл. 4.8) 

У 2008 р. також відбулось вилягання посівів пшениці озимої після 

чистого пару, а в цілому цей попередник за впливом на врожайність 

переважав бобові культури та кукурудзу на силос. На відміну від 

1978–1983 рр., соя не поступалася таким поширеним попередникам як горох 

на зерно та вико-вівсяна сумішка на зелений корм, де врожай пшениці озимої 

без підживлення становив 3,82; 3,89 і 3,90 т/га відповідно. Як і в попередні 

роки гіршим попередником була кукурудза на силос, де без підживлення 

отримано всього 3,27 т/га зерна пшениці озимої. 

Спостерігалася також зворотна залежність між урожайністю пшениці 

озимої після різних попередників без підживлення та приростом урожаю від 

підживлення, хоча коефіцієнт кореляції виявився значно меншим порівняно з 

попередніми роками, r=-0,62. 
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Таблиця 4.8 

Вплив підживлення N30 на врожайність пшениці озимої 

після різних попередників на фоні внесення соломи, т/га 

Попередник 

Рік 2006–

2009, 

2011–

2014 рр. 
2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 

Органічна система удобрення (солома) 

Чистий пар 3,46 4,99 4,27 5,45 3,55 3,04 4,22 5,20 4,27 

Горох 3,18 4,58 4,72 4,25 3,12 2,74 3,68 4,82 3,89 

Чина 2,87 4,46 4,43 4,16 3,21 2,61 3,60 4,32 3,71 

Вико-овес 2,94 4,59 4,67 4,37 3,07 2,86 3,76 4,93 3,90 

Соя 3,29 4,34 4,70 4,49 3,27 2,74 3,26 4,50 3,82 

Кукурудза 2,46 3,94 4,46 3,43 2,47 2,33 2,71 4,35 3,27 

Органо-мінеральна система удобрення (солома+N30) 

Чистий пар 3,84 5,25 4,15 5,71 3,85 3,18 4,76 5,56 4,54 

Горох 3,43 4,72 5,26 5,32 3,70 3,04 4,54 5,47 4,44 

Чина 3,19 4,69 5,21 5,24 3,74 2,77 4,34 4,93 4,26 

Вико-овес 3,64 4,87 5,29 5,08 3,55 3,07 4,51 5,49 4,44 

Соя 3,72 4,64 5,24 5,34 3,56 2,86 4,24 5,36 4,37 

Кукурудза 2,81 4,33 4,82 4,26 3,02 2,66 3,23 4,77 3,74 

НІР0,95 0,23 0,25 0,36 0,42 0,32 0,26 0,27 0,38 0,23–

0,42 

У сприятливіші для пшениці озимої роки азотне підживлення 

виявилося менш результативним порівняно з попередніми роками, 

зберігаючи високу окупність урожаєм азоту добрив. Унаслідок потепління 

соя на зелений корм, яку збирали пізніше таких попередників як горох на 

зерно та вико-вівсяна сумішка на зелений корм не є гіршим за них 

попередником. 
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Порівняння органо-мінеральної системи удобрення з органічною 

показало, що за умов підживлення пшениці озимої урожайність в середньому 

була вищою на 0,48 т/га, при НІР0,95 – 0,23–0,42. Найменшу різницю 

отримали у ланці з чистим паром – 0,27 т/га, у решти ланок різниця 

коливалася від 0,47 до 0,55 т/га. Отримані результати досліджень показують 

перевагу органо-мінеральної системи удобрення над органічною, різниця 

склала 11 %. 

Буряки цукрові. Деякі коливання зацікавленості виробничників і 

дослідників до такої важливої культури як буряки цукрові не применшують 

значення останньої. Адже забезпечення нашої країни цукром власного 

виробництва можливе лише за рахунок збільшення виробництва 

коренеплодів буряків цукрових. Разом з тим буряки належать до культур з 

підвищеними вимогами до забезпечення вологою та поживними речовинами. 

В усі часи саме під буряки вносили найвищі дози добрив. Дослідження із 

внесення добрив під цю культуру ведуться і в останні роки [552–554]. 

Проте на врожайність коренеплодів здатні впливати попередники 

пшениці озимої, тому важливо дослідити вплив доз добрив у різних ланках 

сівозмін. 

Варіанти внесення добрив під буряки цукрові: 

Органічна система удобрення (контроль); 

N90Р115К58 – розрахункова доза для забезпечення врожайності 

коренеплодів 35 т/га; 

N120Р120К120 – рекомендована доза для Харківської області. 

Буряки цукрові належать до культур, які для формування врожаю 

споживають багато елементів живлення, основну частку яких вони 

потребують у другій половині вегетації. Тому основне удобрення, яке за 

оранки розподіляється по всій глибині орного шару буде доступне основній 

масі коренів, що розміщуються в орному шарі і це є запорукою ефективної 

дії добрив на продуктивність коренеплодів буряків цукрових. 
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Як показують дані в середньому за роки досліджень удобрення буряків 

цукрових, урожайність коренеплодів, завдяки значній родючості ґрунту, без 

застосування мінеральних добрив мала порівняно високий рівень. Залежно 

від передпопередників вона варіювала від 24,1 до 27,8 т/га. Зважаючи на 

НІР0,95 – 1,5–2,3 т/га, слід відмітити ланки з чистим паром, вико-вівсяною 

сумішкою та горохом, як кращі, порівняно з ланками із кукурудзою на силос 

і чиною (табл. 4.9). У цих ланках був зафіксований також менший урожай 

попередника буряків цукрових – пшениці озимої. 

Таблиця 4.9 

Урожайність коренеплодів буряків цукрових залежно від удобрення 

та передпопередника, т/га 

Передпо-

передник 

Рік 

2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2003–

2005, 

2007–

2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Органічна система удобрення (солома пшениці озимої) 

Чистий 

пар 
25,6 32,1 31,5 31,3 34,1 21,8 20,6 25,4 28,1 27,8 

Горох 24,2 29,6 30,4 30,5 32,8 20,3 20,0 24,0 27,0 26,5 

Чина 22,6 28,4 28,8 28,8 32,1 19,0 19,4 23,5 26,3 25,4 

Вико-овес 24,4 31,0 32,8 30,7 34,9 21,1 21,2 24,4 26,1 27,4 

Соя 21,8 27,0 28,7 28,6 34,0 18,9 22,5 22,2 27,7 25,7 

Кукурудза 21,5 26,0 29,3 26,4 32,5 17,0 17,6 20,7 25,5 24,1 

Органо-мінеральна система удобрення (солома + N90P115K58) 

Чистий 

пар 
28,6 39,4 38,7 38,8 42,2 25,1 28,4 37,1 34,0 34,7 

Горох 27,8 38,3 40,3 36,5 41,2 23,0 27,2 36,0 32,6 33,7 

Чина 25,4 36,2 37,0 34,0 41,5 21,5 29,6 35,0 31,6 32,4 
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продовження табл. 4.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вико-овес 28,2 35,7 40,7 38,0 41,5 24,3 30,9 35,2 33,5 34,2 

Соя 23,9 36,0 36,0 35,3 42,3 22,0 26,2 34,8 33,9 32,3 

Кукурудза 24,2 37,0 37,1 33,1 40,3 19,1 28,8 31,0 31,1 31,3 

Органо-мінеральна система удобрення (солома + N120P120K120) 

Чистий 

пар 
29,9 42,7 40,9 40,6 44,5 27,0 31,8 39,4 35,8 37,0 

Горох 29,4 41,0 43,4 38,0 45,0 25,7 30,5 37,5 33,3 36,0 

Чина 25,2 38,9 38,8 36,0 43,0 24,9 30,1 36,8 32,7 34,0 

Вико-овес 29,2 40,8 41,1 39,8 45,6 25,5 29,4 38,0 35,0 36,0 

Соя 24,6 38,7 38,8 34,1 43,9 24,1 27,0 36,0 34,3 33,5 

Кукурудза 25,0 37,1 36,6 32,8 44,4 22,2 27,8 32,6 32,3 32,3 

НІР0,95 1,5 1,9 2,2 1,9 2,3 2,0 2,0 1,9 2,0 1,5-2,3 

Внесення під буряки цукрові мінеральних добрив у дозі N90Р115К58 

дозволило підвищити врожайність коренеплодів, залежно від 

передпопередника на 6,6–7,2 т/га, тобто на цей показник перші культури 

сівозмін практично не впливали. Програмованої врожайності коренеплодів – 

35 т/га отримати не вдалося. За цього удобрення передпопередники 

забезпечили таку ж порівняльну врожайність як і у ланках сівозмін з 

внесенням нетоварної продукції (див табл. 4.9). 

Застосування мінеральних добрив під буряки цукрові в рекомендованій 

для зони дозі – N120Р120К120 у цілому забезпечувало істотні прирости 

врожайності коренеплодів у всіх ланках сівозмін. Більше 8 т/га приросту 

врожайності було зафіксовано майже в усіх ланках, виняток склала лише 

ланка із соєю. У ланках, де передпопередником буряків цукрових були 

чистий пар або горох на зерно рекомендована доза (N120Р120К120) суттєво 

переважала розрахункову (N90Р115К58). 

Отже, за внесення розрахункової дози N90P115K58 порівняно з органічною 

системою удобрення отримали прибавку врожаю буряків цукрових у 
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середньому 7 т/га, що складає 21 %. Внесення рекомендованої дози 

N120P120K120 порівняно з органічною системою удобрення в середньому 

підвищувало врожайність коренеплодів на 8,7 т/га, або на 25 %. Порівняння 

між собою розрахункової та рекомендованої доз добрив за впливом на 

врожайність буряків цукрових показало неістотну різницю – 1,7 т/га, або 5 %, 

крім ланок з горохом і чистим паром. Для ведення органічного землеробства 

кращими з дослідних є ланки: чистий пар–пшениця озима–буряки цукрові, 

вико-вівсяна сумішка–пшениця озима–буряки цукрові, горох–пшениця 

озима–буряки цукрові, які забезпечили вищу врожайність буряків цукрових 

без внесення мінеральних добрив. 

Ячмінь ярий. Серед ярих зернових культур ячмінь має досить короткий 

період вегетації. Він добре відзивається як на пряму дію мінеральних добрив, 

так і на їх післядію [555, 556]. Проте даних дослідів, де удобрення ячменю 

вивчали в сівозмінах короткої ротації дуже мало. Окрім того, тривалість 

дослідів на дослідному полі Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва дозволяє просліджувати за врожайністю 

ячменю впродовж тривалого часу, коли мали контрольні та удобрювані 

варіанти. 

До особливостей нашого досліду слід віднести чинник короткої 

ротації сівозмін – бобових культур, які фіксують атмосферний азот і, таким 

чином, впливають на кругообіг азоту в сівозміні. 

Можливий зв’язок між першою та останньою культурами сівозміни і на 

цей зв’язок можуть впливати добрива, що і є об’єктом нашого дослідження 

наведеного в цьому підрозділі. У науковій літературі зустрічаємо результати 

досліджень про обробіток ґрунту, застосування гербіцидів та інші елементи 

технології при вирощуванні ячменю ярого [557, 558], на жаль рідко 

зустрічаємо публікації щодо місця цієї культури в сівозміні й удобрення, 

особливо, коли поставлено питання про вирощування ячменю в сівозмінах 

короткої ротації [559, 560]. 
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Дослідження з удобренням ячменю ярого проводили впродовж 

2006–2013 рр. Добрива під ячмінь вносили за схемою: 1. Контроль – без 

добрив; 2. N40Р40К40 – мінімальна рекомендована доза; 3. N60Р60К60 – 

оптимальна рекомендована доза для умов Харківської області. Добрива 

вносили у вигляді аміачної селітри, суперфосфату гранульованого, 

хлористого калію. У 2006, 2013 рр. та, особливо, в 2010 р. несприятливі 

погодні умови негативно позначилися на врожайності зерна ячменю ярого, а 

також на ефективності добрив, що вплинуло на його середню врожайність 

(табл. 4.10). 

У сівозмінах, де добрива під ячмінь ярий не вносили, у середньому 

врожайність зерна становила 1,82 т/га з коливаннями від 1,80 до 1,85 т/га. 

Внесення мінеральних добрив у дозі N40Р40К40 позитивно вплинуло на 

врожайність ячменю – вона зросла в середньому до 2,20 т/га (2,18–2,25 т/га) 

за окупності 3,6 т на 1 т поживних речовин добрив. Збільшення дози добрив 

до N60Р60К60 забезпечило підвищення врожайності зерна ячменю ярого проти 

контролю в середньому на 0,60 т/га (до 2,36–2,46 т/га) за окупності 3,3 т. 

Вплив першої культури сівозмін на врожайність зерна ячменю в 

середньому за вісім років досліджень виявився неістотним: у ланках без 

використання добрив різниця становила всього 0,05 т/га або 2,8 %. 

Застосування добрив у дозі N40Р40К40 збільшило цей показник до 0,07 т/га або 

3,2 %, при дозі N60Р60К60 – на 0,10 т/га (4,2 %). 

Аналізуючи вплив першої культури сівозміни на врожайність ячменю 

ярого окремо за роками досліджень необхідно зазначити, що в контрольному 

варіанті (без внесення добрив) істотне підвищення врожайності в трьох із 

восьми років досліджень визначено в сівозміні з вико-вівсяною сумішкою 

зібраною на зелений корм. У сівозміні з удобренням (N40Р40К40) визначено 

істотне підвищення врожайності зерна ячменю за п’ять років досліджень, 

кращою виявилась сівозміна з горохом на зерно, в якому врожайність 

ячменю становила 2,25 т/га. У сівозміні з удобренням N60Р60К60 встановлено 

істотне підвищення врожайності ячменю за п’ять роках, також при 
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вирощуванні його у сівозміні з вико-вівсяною сумішкою на зелений корм 

(див. табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Урожайність зерна ячменю ярого в сівозмінах із буряками цукровими 

залежно від удобрення та першої культури сівозмін, т/га 

Перша 

культура 

сівозміни 

Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006-

2013 

Контроль (гичка буряків цукрових – фон) 

Чистий пар 1,11 2,31 2,77 2,02 0,77 2,44 1,90 1,18 1,81 

Горох 1,06 2,28 2,82 2,00 0,69 2,60 2,17 1,06 1,83 

Чина 1,04 2,02 2,70 2,05 0,68 2,61 2,21 1,10 1,80 

Вико-овес 1,25 2,31 2,79 2,09 0,74 2,54 1,99 1,11 1,85 

Соя 1,16 2,23 2,77 2,33 0,74 2,56 2,03 1,00 1,85 

Кукурудза 1,15 1,91 2,65 2,39 0,70 2,40 2,26 0,94 1,80 

Фон+N40P40K40 

Чистий пар 1,54 2,60 3,09 2,71 0,82 3,18 2,36 1,39 2,21 

Горох 1,47 2,67 3,15 2,88 0,80 3,30 2,39 1,38 2,25 

Чина 1,40 2,44 3,24 2,78 0,73 3,12 2,42 1,31 2,18 

Вико-овес 1,60 2,62 3,28 2,55 0,91 2,99 2,37 1,29 2,20 

Соя 1,27 2,63 3,21 2,48 1,00 3,18 2,44 1,24 2,18 

Кукурудза 1,23 2,22 3,22 2,82 0,88 3,30 2,52 1,22 2,18 

Фон+N60P60K60 

Чистий пар 1,65 2,77 3,48 3,06 1,07 3,56 2,69 1,41 2,46 

Горох 1,51 2,90 3,50 3,02 1,21 3,68 2,50 1,38 2,46 

Чина 1,58 2,61 3,35 3,15 1,32 3,43 2,57 1,35 2,42 

Вико-овес 1,75 2,79 3,42 3,06 1,12 3,38 2,63 1,44 2,45 

Соя 1,43 2,63 3,43 2,77 1,27 3,62 2,54 1,28 2,37 

Кукурудза 1,38 2,40 3,43 3,33 0,99 3,62 2,49 1,27 2,36 

НІР0,95 0,14 0,22 0,28 0,25 0,09 0,24 0,23 0,13 0,09–

0,28 
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Таким чином, використання добрив у дозах N40Р40К40 і N60Р60К60 

збільшило врожайність зерна ячменю ярого відповідно на 0,38 і 0,60 т/га, або 

на 17 і 25 % порівняно з органічною системою удобрення. Вплив першої 

культури сівозмін на врожайність зерна четвертої культури – ячменю, за всіх 

систем удобрення був неістотним. Спостерігалася тенденція до підвищення 

врожайності ячменю ярого у сівозмінах із горохом, вико-вівсяною сумішкою 

та чистим паром за органо-мінеральної системи удобрення, а за органічної 

системи удобрення – у сівозмінах з вико-вівсяною сумішкою, горохом і соєю. 

Що стосується збору кормопротеїнових одиниць, то необхідно 

зазначити, що за органо-мінеральної системи удобрення їх кількість 

порівняно з органічною системою удобрення (див. табл. 4.7) залежно від 

варіантів удобрення збільшилася на 19,1–22,8 %. Знову ж таки, він залежав 

як від самої сівозміни, так і від варіанта удобрення і варіював у межах 3,75–

4,54 т к.-п. од./га. 

Оцінюючи продуктивність різних сівозмін, необхідно зазначити, що 

вищу і практично однакову продуктивність забезпечили сівозміни з 

бобовими культурами – залежно від варіанта удобрення і від сівозміни в 

межах від 4,36 до 4,54 т к.-п. од./га (табл. 4.11). 

Нижчий збір кормопротеїнових одиниць визначено у сівозміні з 

кукурудзою на силос – 4,19–4,28 т к.-п. од./га. Це обумовлено нижчою 

продуктивністю майже всіх культур сівозміни – пшениці озимої, буряків 

цукрових і ячменю ярого, не дивлячись на те, що продуктивність самої 

кукурудзи була найвищою порівняно з іншими попередниками пшениці 

озимої. 

І мінімальну продуктивність забезпечила сівозміна з чистим паром. У 

цій сівозміні навпаки продуктивність пшениці, буряків і ячменю була 

максимальною, але це поле не давало продукції, і займаючи в структурі ріллі 

25 %, сприяло різкому зниженню продуктивності сівозміни в цілому. 

Аналізуючи продуктивність сівозмін залежно від варіанта органо-

мінерального удобрення констатуємо, що перший варіант (мінімальний), що 
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відповідає органічній системі удобрення, забезпечив менший збір 

кормопротеїнових одиниць (3,75–4,39). Різниця, залежно від сівозміни склала 

від 0,09 до 0,17 т к.-п. од./га. Максимальну продуктивність забезпечила 

сівозміна з горохом за оптимального варіанта удобрення. Мінімальну – 

сівозміна з чистим паром, за мінімального варіанта удобрення. 

Таблиця 4.11 

Продуктивність сівозмін за органо-мінеральної системи удобрення, 

у середньому за 2006–2013 рр., т к.-п. од./га 

Попередник 

пшениці 

озимої 

Кормопротеїнові одиниці 

попередника 

пшениці 

озимої 

пшениці 

озимої 

N30 

буряків 

цукрових 

N90P115K58 

ячменю 

ярого 

N40P40K40 
середнє 

буряків 

цукрових 

N120P120K120 

ячменю 

ярого 

N60P60K60 

Чистий пар – 6,10 
6,59 2,30 3,75 

7,03 2,56 3,92 

Горох 2,77 5,98 
6,40 2,34 4,37 

6,84 2,56 4,54 

Чина 3,38 5,73 
6,16 2,27 4,39 

6,46 2,52 4,52 

Вико-овес 2,66 5,98 
6,50 2,29 4,36 

6,84 2,55 4,51 

Соя 3,17 5,88 
6,14 2,27 4,37 

6,37 2,46 4,47 

Кукурудза 3,52 5,03 
5,95 2,26 4,19 

6,14 2,45 4,28 

Середнє 2,58 5,78 
6,29 2,29 4,24 

6,61 2,52 437 

У цілому, технологія вирощування сільськогосподарських культур за 

органо-мінеральної системи удобрення виявилась більш продуктивною. Як 

показали розрахунки, кількість кормопротеїнових одиниць за цієї системи 
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удобрення перевищувала органічну систему в середньому на 28,5 % 

(табл. 4.12). Причому, найвищу прибавку забезпечили сівозміни з чистим, 

зайнятим вико-вівсяною сумішкою парами і чиною – 30,7; 31,9; 31,0 % 

відповідно. У сівозмінах з іншими бобовими культурами прибавка була 

майже рівноцінною і коливалась у межах 25,6–26,8 %. 

Таблиця 4.12 

Продуктивність сівозмін за різних систем удобрення 

у середньому за 2006–2013 рр., т к.-п. од./га 

Попередник 

пшениці 

озимої 

Продуктивність сівозмін, т к.-п. од. 

органічна 

система 

удобрення, т к.-

п. од./га 

органо-мінеральна 

система 

удобрення, т к.-п. 

од./га  

відхилення +/- до 

органічної системи 

удобрення 

т к.-п. од./га % 

Чистий пар 3,00 3,92 +0,92 +30,7 

Горох 3,58 4,54 +0,96 +26,8 

Чина 3,45 4,52 +1,07 +31,0 

Вико-овес 3,42 4,51 +1,09 +31,9 

Соя 3,56 4,47 +0,91 +25,6 

Кукурудза 3,39 4,28 +0,89 +26,3 

Середнє 3,40 4,37 +0,97 28,5 

Отже, органо-мінеральна система має перевагу над органічною за 

обсягом урожайності сільськогосподарських культур і за продуктивністю 

сівозмін. Але органічне землеробство передбачає виробництво екологічно 

безпечної сільськогосподарської продукції, що спонукає до пошуку та 

удосконалення органічної системи удобрення. З огляду на це, найкраще за 

системи органічного землеробства вводити сівозміни з бобовими культурами 

горохом, соєю, чиною, які забезпечили вищу продуктивність ріллі. За 

виробництва тваринницької продукції перспективним полем в органічних 

агроекосистемах є пар, зайнятий вико-вівсяною сумішкою. Високу 
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продуктивність у дослідних сівозмінах забезпечили буряки цукрові та 

пшениця озима. Вирощування цих культур сприятиме підвищенню 

продуктивності сівозмін в органічному землеробстві. 

Висновки до розділу 4 

1. За нестійкого зволоження Східного Лісостепу на чорноземі типовому 

в середньому за 20 років досліджень за органічної системи удобрення в 

сівозмінах отримано врожай (т/га): гороху 1,88; чини 1,69, сочевиці 1,68, 

вико-вівсяної сумішки 14,7, сої 13,8, квасолі 1,81, кукурудзи 22,7. 

Дослідженнями виявлено статистично доведену перевагу ланки з 

чистим паром за впливом на врожайність пшениці озимої (4 т/га). Серед 

бобових попередників ланки з горохом, сочевицею та вико-вівсяною 

сумішкою наближалися до парового, при цьому різниця становила 0,53–

0,59 т/га. Встановлено зниження врожайності пшениці озимої за розміщення 

її після сої – 3,22 т/га, квасолі – 3,21 т/га та чини – 3,25 т/га. Мінімальну 

врожайність отримали у варіанті з кукурудзою на силос – 2,66 т/га, що є 

наслідком погіршення умов формування врожаю пшениці озимої. З огляду на 

отримані дані перспективними попередниками пшениці озимої для 

органічного виробництва є: чистий пар, із бобових культур кращі горох, 

сочевиця і вико-вівсяна сумішка, доцільно також вводити в сівозміни чину, 

сою і квасолю. 

На врожайність буряків цукрових за органічної системи удобрення 

впливали передпопередники. За розміщення цієї культури в ланках з 

горохом, сочевицею та вико-вівсяною сумішкою отримали врожайність 

коренеплодів на рівні парової ланки. 

Найвищу врожайність гречки одержали в ланці з чистим паром – 

1,33 т/га, а в ланках з бобовими культурами – горохом соєю та вико-вівсяною 

сумішкою – 1,23 т/га; 1,22; 1,22 т/га. Нижчу врожайність гречки отримали у 

варіантах із кукурудзою на силос, чиною та квасолею. 

Вплив перших культур сівозмін на врожайність ячменю, який 

розміщено в четвертому полі за органічної системи удобрення значно 
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зменшувався. Помічено деяке підвищення врожайності зерна ячменю, 

розміщеного після буряків цукрових, у сівозмінах з чистим паром, горохом, 

вико-вівсяною сумішкою, соєю та сочевицею. 

2. Найбільшу продуктивність забезпечили сівозміни з бобовими 

попередниками пшениці озимої: соєю, горохом, сочевицею та вико-вівсяною 

сумішкою, за використання на третій рік ротації буряків цукрових. Вихід 

кормопротеїнових одиниць у них становив 3,78; 3,75; 3,72 і 3,71 т/га. 

Виявлено значне зниження продуктивності сівозміни з чистим паром. 

3. Органо-мінеральна система має перевагу над органічною за обсягом 

урожайності сільськогосподарських культур і за продуктивністю сівозмін. 

Але органічне землеробство передбачає виробництво екологічно безпечної 

сільськогосподарської продукції, що спонукає до пошуку та удосконалення 

органічної системи удобрення. З огляду на це, найкраще за системи 

органічного землеробства вводити сівозміни з бобовими культурами 

горохом, соєю, чиною, які забезпечили вищу продуктивність ріллі. За 

виробництва тваринницької продукції перспективним полем в органічних 

агроекосистемах є пар, зайнятий вико-вівсяною сумішкою. Високу 

продуктивність у дослідних сівозмінах забезпечили буряки цукрові та 

пшениця озима. Вирощування цих культур сприятиме підвищенню 

продуктивності сівозмін в органічному землеробстві. 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 4, 

опубліковано в працях [527–534, 538, 541, 543, 544, 546, 548–551, 559, 560]. 

У Розділі 4 використані наукові джерела [181, 190, 331, 535–537, 539, 

540, 542, 545, 547, 552–558]. 
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РОЗДІЛ 5 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ РІЗНИХ ЧИННИКІВ 

У СИСТЕМІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 

5.1. Тенденції змін гідротермічних умов у регіоні 

Район досліджень належить до східної частини лісостепової природно-

кліматичної зони України з нестійким рівнем природного 

вологозабезпечення. Внаслідок регіональних кліматичних змін, 

середньорічна температура повітря має стійку тенденцію до зростання 

(рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Динаміка середньорічної температури повітря, оС 

У середньому за роки досліджень, порівняно з багаторічними 

показниками (норма), середньорічна температура повітря підвищилася на 

1,2 оС і ця тенденція зберігається. 

Незважаючи на загальну тенденцію зменшення річної кількості опадів 

(рис. 5.2), особливо за останні три роки, їх середнє значення за 1996–2019 рр., 

відповідає рівню нормативного періоду. У зв’язку із значним підвищенням 

температурного режиму, в регіоні підвищується і рівень потенційного 

випаровування, що помітно погіршує умови природного вологозабезпечення 

території впродовж року. Так, наприклад, якщо на кінець травня дефіцит 

кліматичного водного балансу (КВБ) розрахованого наростаючим підсумком 

з початку року становить 65 мм, то до кінця вегетаційного періоду (вересень) 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

п
о

в
іт

р
я,

 ⸰
С

 

Рік 



210 

 
Рис. 5.2. Динаміка річних сум опадів, мм 

він зростає до 332 мм (рис. 5.3), проти 6 і 274 мм у нормативний період 

відповідно. 

 

Рис. 5.3. Динаміка помісячного кліматичного водного балансу в 

середньому за 1996–2019 рр., мм 

Загалом за рік, динаміка КВБ має стійку тенденцію до зниження. Якщо 

в 1996–2002 рр. річний дефіцит КВБ становив у середньому 150 мм, то в 

2010–2019 – 350 мм і більше (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Динаміка річного кліматичного водного балансу, мм 

Суттєве погіршення умов зволоження вегетаційного періоду 

підтверджується і за результатами оцінки гідротермічного коефіцієнта (ГТК). 

У 1996–2005 рр. середнє значення ГТК за квітень–вересень становило 1,0–1,2 

(рис. 5.5), що за шкалою оцінки ступеня посушливості відповідає слабкому 

зволоженню, а в останні роки менше 0,7 (сильно посушливі умови). 

 
Рис. 5.5. Динаміка ГТК за квітень–вересень 
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Загалом, за 1996–2019 рр. сильно- і середньопосушливі умови 

вегетаційного періоду відмічались у 58 % років, а достатнє зволоження – 

лише в 21 % (табл. 5.1), тобто два роки із десяти. 

Таблиця 5.1 

Частота повторень різних рівнів зволоження вегетаційного періоду 

за ГТК, 1996–2019 рр. 

Ступінь посушливості ГТК Частота повторень, % 

Сильно посушливо Менше 0,7 25 

Середньо посушливо 0,71–1,00 33 

Слабке зволоження 1,01–1,20 21 

Достатнє зволоження 1,21–1,80 21 

Отже, за сучасних кліматичних змін, відбулося суттєве погіршення 

умов природного вологозабезпечення регіону, що обмежує реалізацію 

потенціалу природної родючості ґрунту, а в результаті і рівня продуктивності 

сортів і гібридів сільськогосподарських культур. 

5.2. Вплив на продуктивність посівів гідротермічних умов на 

різних етапах органогенезу польових культур 

Як було показано раніше врожайність культур і продуктивність 

сівозмін стосовно особливостей умов окремих років визначається дією та 

взаємодією низки різних чинників: урожайність і обсяги виносу макро- та 

мікроелементів попередниками, співвідношення основної та нетоварної 

продукції, кількість і якість рослинних решток малоцінної частини врожаю, 

рухомість біогенних елементів, співвідношення азоту до вуглецю та 

біологічна активність ґрунту, агрофізичні його властивості, фітосанітарний 

стан посівів та ін. Усі ці чинники тісно пов’язані між собою і проявляються в 

різній мірі у підсумку вегетації культур сівозмін, впливаючи на їх 

урожайність. Але очевидно, що їх вплив на процеси фотосинтезу, а також 

взаємовплив у кінцевому рахунку у вирішальній мірі визначаються 

гідротермічними умовами конкретного року. Зрозуміло, що за використання 

інтенсивних агротехнологій і систем землеробства більшість зазначених 
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складових процесу вегетації підлягає регулюванню за допомогою хіміко-

техногенних ресурсів, здебільшого шляхом застосування агрохімікатів. Але в 

зв’язку зі стрімкими кліматичними змінами в усіх сільськогосподарських 

районах України все вищою стає вірогідність настання років з високим 

температурним режимом і дефіцитом опадів. За таких умов зростають ризики 

неефективного застосування засобів антропогенного походження. З іншого 

боку у світі і в державі набуває поширення органічна система землеробства 

та виробництва з всілякими обмеженнями, що з почастінням несприятливих 

років робить такі системи малоефективними. В обох випадках у значній мірі 

вирішити ці проблеми можливо шляхом ефективнішого використання 

природних гідротермічних ресурсів сільськогосподарських територій або 

широкого впровадження штучних систем регулювання умов зволоження. Для 

цього потрібно отримати знання про значення та кількісні параметри 

основних чинників, що забезпечують оптимальні або близькі до оптимальних 

умови росту й розвитку сільськогосподарських культур і встановити 

закономірності їх впливу та взаємовпливу. На початковому етапі цього 

напрямку досліджень нами проведено аналіз тенденцій, що мають місце 

впродовж довгого ряду врожайних даних з точки зору впливу на 

продуктивність посівів змінних гідротермічних показників на різних етапах 

органогенезу окремих культур. 

Встановлення доцільності розробки та впровадження систем 

регулювання умов зволоження в Східному Лісостепу здійснювали з 

використанням інформаційної бази стаціонарного агротехнічного досліду, де 

середня за роками урожайність культур і продуктивність сівозмін 

віддзеркалює природний рівень родючості чорнозему типового стосовно 

коливання агрометеорологічних умов району. 

На основі наявних подекадних значень гідротермічних показників за 

1996–2015 рр. виявлено, що врожайність культур і продуктивність сівозмін 

має математичний зв’язок із кількістю опадів і температурою повітря на 

певних етапах вегетаційного періоду в розрізі всього терміну ведення 
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досліду. Наприклад, протягом періоду з 1996 по 2015 роки чітко 

прослідковується зв’язок між сумою опадів від вересня до червня та врожаєм 

зерна пшениці озимої за всіх її попередників (рис. 5.6). Для виявлення 

конкретних впливів гідротермічних умов на окремих етапах вегетаційного 

періоду на врожайність культур сівозмін порівнювалися роки з різними 

рівнями їх урожайності. Для пшениці озимої були обрані 2004, 2005 і 2006 

роки з виходом зерна відповідно, т/га: 4,91 (середній), 6,04 (максимальний) і 

3,18 (низький). З додатку Ж.1 видно в які періоди вегетації цієї культури 

найсприятливіший 2005 р. найбільш істотно відрізняється від менш 

сприятливих років. У результаті багатоваріантний детальний аналіз різних 

поєднань декад за впливом умов зволоження на продуктивність посівів 

пшениці показав важливість сумарної кількості опадів за вересень і першу 

декаду жовтня. Поліном з R2=0,69, що описує цей зв’язок, вказує на більш 

позитивний вплив опадів у кількості 40–70 мм у цей проміжок (додаток Ж2). 

 

Рис. 5.6. Вплив кількості опадів за вересень–липень 

на врожайність пшениці озимої за різних попередників 

Аналогічне положення відзначається у період з третьої декади травня 

по першу декаду липня включно. Із такою ж достовірністю апроксимації 
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встановлено, що на кінцевому етапі вегетації пшениці тенденція до зростання 

її врожайності посилюється за суми опадів за зазначений період у межах 150–

180 мм (додаток Ж.3). 

Порівняння здійснювалося і за динамікою температурного режиму, що 

складався впродовж вегетаційних періодів років різного рівня врожайності 

пшениці озимої. З додатку Ж.4 видно, що сприятливіший 2005 р. істотно 

відрізняється від значно менш урожайного 2006 р. у вересні та у весняні 

місяці вегетації у бік вищого рівня теплозабезпечення. Детальніший аналіз 

показав наявність зв’язку між сумою температури повітря за другу та третю 

декади вересня і сумою температур у третій декаді квітня та в травні. 

Отримані тенденції свідчать про позитивний вплив на продуктивність посівів 

підвищення суми температур за вказаний період у вересні з 20 до 30 °С із 

зниженням дії цього ефекту по мірі перевищення вказаної межі 

(додаток Ж.5). Навесні вплив температури повітря на вихід зерна має більш 

складний характер, що очевидно зумовлено дією низки інших чинників 

(додаток Ж.6). 

Коливання температури повітря по роках мають значно меншу 

амплітуду ніж кількість опадів. Тому в перерахунку надходження вологи на 

1 °С встановлені тенденції залишаються зі зростанням рівня їх достовірності. 

Для аналізу впливу умов зволоження на посіви гороху застосовували 

такий же підхід. Спочатку порівнювали динаміку опадів впродовж 

вегетаційного періоду культури в різні за рівнями її врожайності роки. У 

2008 р. вихід зерна був максимальним і становив 3,17 т/га, у 2009 р. – 

середній – 2,08 т/га, у 2010 р. – низький – 1,02 т/га. На додатку Ж.7 видно, що 

у більш сприятливому році кількість опадів була значно вищою порівняно з 

іншими впродовж квітня та червня. Умови зволоження 2009 і 2010 рр. були 

аналогічними і відрізнялися лише кількістю опадів у березні, які очевидно 

частково компенсували їх дефіцит квітневими опадами. Це, вірогідно, і дало 

змогу отримати більш високий до 2010 р. врожай у 2009 р. Водночас зв’язку 

між підвищеним надходженням вологи в квітні та виходом зерна культури не 
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встановлено. Однак прослідковується тенденція впливу на врожайність 

гороху суми опадів за першу декаду травня та червень. Цей вплив описується 

поліномом з R2=0,69. Отриманий результат свідчить, що близькі до 

оптимальних умови для розвитку гороху складаються за надходження вологи 

за вказаний період становитиме на рівні 100 мм. Але з перевищенням цієї 

кількості істотно зростатиме імовірність зниження врожайності. 

 

Рис. 5.7. Вплив суми опадів за травень–червень на врожайність гороху 

На продуктивність гороху може впливати специфічна за роками 

динаміка температури повітря. Співставлення перебігу температурного 

режиму в різні за рівнем урожайності роки показало, що майже протягом 

всього періоду вегетації сприятливого для культури 2008 р. 

теплозабезпечення було помітно нижче до інших порівнюваних років 

(додаток Ж.8). Пошук математичного зв’язку в розрізі всього періоду 

ведення досліду показав наявність впливу суми температур за період 

квітень–липень на вихід зерна гороху з R2=0,80. На додатку Ж.9 показано, що 

близьким до оптимального для даної культури є тепловий режим з сумою 
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температур за вказаний проміжок часу від 105 до 115 °С. Відхилення від цих 

меж буде супроводжуватися зростанням вірогідності зменшення врожаю 

гороху. 

Найбільш сприятливим для чини був 2000 р. з рівнем урожайності 

2,63 т/га, у 2001 р. її врожайність становила 1,93 т/га, у 2006 р. – 1,20 т/га. 

Порівняння динаміки кількості опадів за цими роками вказують на можливі 

чинники, що забезпечують збільшення або зменшення виходу зерна чини. 

Наприклад, згідно додатка Ж.10 на продуктивність посівів чини може 

впливати підвищена кількість опадів у середині березня і при аналізі такого 

зв’язку виявлено не було. Однак поступове додавання кількості опадів по 

декадах у бік зимових місяців супроводжувалося поступовим зростанням 

показника достовірності апроксимації, що сягнув R2=0,71 на позначці третьої 

декади січня. Тобто на врожайність чини впливають накопичені за період з 

третьої декади січня до другої декади березня обсяги вологи. При чому 

встановлена тенденція свідчить, що позитивний вплив кількості опадів у 

більшості випадків буде спостерігатися коли їх випадає не менше 40 мм та не 

більше 120 мм за вказаний період (додаток Ж.11). 

Як також показано на додатку Ж.10 на поліпшення сприятливості умов 

вирощування чини можуть також впливати опади другої половини її 

вегетації. Та дійсно аналіз показав зв’язок між сумою опадів за червень і 

першу та другу декади липня. Ця залежність відбивається поліномом з 

R2=0,63. При чому зі збільшенням кількості опадів знижується вихід зерна 

чини. Ця тенденція відзначається лише до межі 150 мм з подальшим 

позитивним їх впливом коли кількість вологи перевищує 200 мм (рис. 5.8). 

Як у випадку із зимовими опадами встановлення чинників такого положення 

потребує спеціальних більш детальних досліджень. 

Порівнюючи динаміку температури повітря в найбільш контрастні за 

врожайністю чини роки можна відзначити підвищену кількість опадів на 

початку її вегетації в рік з максимальною її врожайністю (додаток Ж.12). 

Пошук зв’язку між урожайністю культури та температурою у цей період 
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показав наявність впливу середньої температури повітря другої декади квітня 

на сприятливість умов її вирощування з R2=0,78. Встановлено, що чим 

тепліша середина квітня тим вища вірогідність зростання виходу зерна 

(додаток Ж.13). 

Рис. 5.8. Вплив суми опадів за період червень–друга декада липня 

на врожайність чини 

Максимальний рівень урожайності квасолі в досліді було досягнуто в 

2002 р. – 4,32 т/га, у 2006 р. цей показник складав 3,0 т/га, у 2009 р. – 2,0 т/га. 

Порівняння динаміки кількості опадів по роках показало, що найбільш 

сприятливий для культури рік на різних етапах вегетаційного періоду істотно 

відрізнявся як від середньо продуктивного 2006 р., так і від низько 

продуктивного 2009 р. (додаток Ж.14). Це може свідчити про наявність 

різних зв’язків між умовами зволоження на окремих етапах органогенезу та 

врожайністю культури. Наприклад, на початку вегетації найменш 

сприятливого 2009 р. порівняно з іншими відзначається значно нижча 

кількість опадів. Аналіз цього періоду показав наявність впливу режиму 

зволоження у травні, а також першій декаді червня на сприятливість умов 

вирощування квасолі. Так, за випадання протягом травня 50–60 мм можна 
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очікувати на високий позитивний ефект (додаток Ж.15). Впродовж першої 

декади червня сприятливими для росту рослин будуть опади 50–80 мм 

(додаток Ж.16). 

У період за другу та третю декади липня і першу декаду серпня 

найкращі умови для формування високого врожаю можуть складатися за 

суми опадів 100 мм (додаток Ж.17), за вересень – також не менше 100 мм 

(додаток Ж.18). Порівняння динаміки температурного режиму по роках з 

різною врожайністю квасолі також свідчить про наявність певних відмін між 

ними. У сприятливому 2002 р. відзначається більш висока температура в 

квітні та липні, і навпаки в несприятливому 2009 р. більш теплим виявився 

вересень (додаток Ж.19). Більш детальний аналіз показав наявність зв’язку 

між виходом зерна квасолі та сумою температур за першу і другу декади 

липня R2=0,69 (додаток Ж.20), а також сумою температур за вересень R2=0,63 

(додаток Ж.21). У першому випадку тенденція до підвищення сприятливості 

умов росту та розвитку рослин відзначається коли цей показник перевищує 

мітку 45 °С, у другому – 45 °С у більшості випадків є близьким до 

оптимального рівня. 

За динамікою кількості опадів по декадах за період з січня по липень 

порівнювалися 2011 р. з найвищою врожайністю однорічних трав на зелену 

масу – 23,8 т/га, 2012 р. з середньою врожайністю – 16,0 т/га та низькою 

врожайністю – 7,2 т/га. З додатка Ж.22 видно, що в зимово-весняний період 

кількість опадів за цими роках відрізняється неістотно та відповідно 

тенденцій до їх впливу на продуктивність посівів вико-вівсяної сумішки не 

було встановлено. 

Навпаки більш сприятливий 2012 р. відрізняється від інших значно 

більшою кількістю опадів у літній період. Більш докладний аналіз показав 

наявність впливу суми опадів за травень, червень і першу декаду липня на 

вихід зеленої маси. Ця залежність у розрізі 20 років ведення досліду 

описується поліномом з R2=0,80 і вказує на те, що з покращанням умов 
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зволоження в цей період підвищується сприятливість для росту та розвитку 

посівів вико-вівсяної сумішки (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9 Вплив суми опадів за травень–першу декаду липня 

на врожайність вико-вівсяної сумішки 

Співставлення динаміки температури повітря по декадах за період 

квітень–липень свідчить, що в найсприятливішому 2011 р. практично 

протягом всієї вегетації однорічних трав відзначається більш прохолодний 

тепловий режим порівняно з іншими роками (додаток Ж.23). Тенденція 

впливу на врожайність вико-вівсяної сумішки прослідковується по сумі 

температур за період з другої декади квітня по першу декаду липня. Ця 

тенденція відбивається поліномом з R2=0,58 і свідчить про те, що в розрізі 

часу ведення досліду в більшій частині років сума температур за вказаний 

період до 140 °С буде пов’язана зі зниженням сприятливості умов 

вирощування однорічних трав, на відрізку від 140 до 170 °С має місце 

стабілізація їх урожайності на рівні 14–16 т/га та за подальшого збільшення 

даного показника вірогідність зниження продуктивності посівів буде 

підвищуватися (додаток Ж.24). 
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Для порівняння динаміки кількості опадів по декадах у період квітень–

вересень обрано найбільш сприятливіші для вирощування сої 2014 р. з її 

врожайністю по зеленій масі 22 т/га, 2012 р. з урожайністю 15,7 т/га та 

2013 р. із урожайністю 11,3 т/га. З додатка Ж.25 видно, що у першій половині 

вегетації культури за умовами зволоження 2014 р. істотно переважав інші 

роки з піком надходження вологи у червні. Більш ретельне кореляційне 

опрацювання експериментальних даних показало, що врожайність сої 

пов’язано з кількістю опадів за період від першої декади травня до другої 

декади липня включно з R2=0,74. У цілому покращання умов зволоження в 

цей період сприяє зростанню продуктивності сої. Однак у секторі 200–250 мм 

в окремі роки відбувається різке зниження виходу зеленої маси, що 

пояснюється дією інших крім опадів чинників (рис. 5.10). 

 

Рис. 5.10. Вплив опадів за період від першої декади травня 

до другої декади липня на врожайність сої 

При порівнянні динаміки температури повітря по різних за 

врожайністю роках видно, що в найбільш сприятливому 2014 р. червень був 

помітно прохолоднішим, а серпень значно теплішим відносно інших років 
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(рис. 5.11). Співставлення цих даних з динамікою врожайності сої протягом 

20 років показало наявність впливу на неї суми температур за червень з 

R2=0,73 (додаток Ж.26), а також за серпень і одну декаду вересня з R2=0,57 

(додаток Ж.27). У першому випадку найбільша вірогідність отримання 

високої продуктивності посівів сої відзначається за суми температур 55–

60 °С, у другому – відзначається тенденція позитивного впливу більш теплої 

погоди наприкінці літа та на початку осені на формування врожаю зеленої 

маси. 

 

Рис. 5.11. Динаміка температури повітря по декадах у період 

квітень–вересень у різні за врожайністю сої роки 

Найвища врожайність кукурудзи за 20 років ведення досліду 

відзначається у 2006 р. на рівні 43,4 т/га зеленої маси. Цей рік відрізняється 

від інших більшою кількістю опадів на початку вегетації культури 

(додаток Ж.28). Так, за період з другої декади квітня по першу декаду травня 

включно у 2008 р. випало 88 мм, у 2007 – 27 мм, а у 2009 – лише 18 мм. 

Співставлення суми опадів за вказаний проміжок часу з урожайністю 

кукурудзи в розрізі 20 років ведення досліду показало наявність зв’язку між 

цими показниками, який описується поліномом з R2=0,67 (додаток Ж.29). 
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Цей зв’язок полягає в зростанні продуктивності кукурудзи зі збільшенням 

суми опадів на початку її вегетації. 

Одним із найменш сприятливих для росту та розвитку кукурудзи є 

2009 р. з урожаєм зеленої маси 14,6 т/га. Цей рік відрізняється від інших 

порівнюваних років підвищеною температурою протягом останньої декади 

червня та першої декади липня (додаток Ж.30). Співставлення суми 

температур за вказаний період показало наявність тенденції до зниження 

виходу зеленої маси за перевищення порогу в 40 °С (додаток Ж.31). 

Для встановлення гідротермічних умов, що впливають на 

продуктивність посівів гречки порівнювали їх динаміку в 2005, 2006 і 

2007 рр. з урожайністю культури відповідно 1,85; 1,36 і 0,73 т/га. З 

додатку Ж.32 видно, що найбільш урожайний за історію ведення досліду 

2005 р. відрізняється від інших значно більшою кількістю опадів у другій 

половині вегетації гречки. Так, наприклад, за липень і серпень у 2006 та 

2007 рр. випало 72 та 70 мм, а у 2005 у 2,5 рази більше – 173 мм. Більш 

глибокий кореляційний аналіз у розрізі 16 років показав наявність впливу на 

врожайність гречки суми опадів за перші дві декади серпня з R2=0,67. 

Встановлено також, що найвірогідніше отримати високу врожайність 

культури коли сума опадів за вказаний період буде на рівні 60 мм 

(додаток Ж.33). 

Більш складним виявився вплив температури повітря на різних етапах 

органогенезу гречки. Так, 2007 р. з низькою її врожайністю відрізняється від 

інших більш високими температурами наприкінці весни (додаток Ж.34). 

Більш глибокий кореляційний аналіз показав наявність тенденції до впливу 

на продуктивність посівів температури повітря у третій декаді травня з 

R2=0,65. У цілому в розрізі періоду ведення досліду зі зростанням 

температури в згаданий проміжок часу з високою вірогідністю буде 

знижуватися врожайність гречки (додаток Ж.35). На додатку Ж.34 також 

видно, що найбільш врожайний 2005 р. є значно прохолоднішим від інших 

протягом всього літа. Тенденція впливу на врожайність гречки температури 



224 

повітря за період від першої декади червня до першої декади вересня 

відбивається поліномом з R2=0,76. Тобто значна вірогідність отримання 

високої продуктивності посівів цієї культури буде за суми температур за 

вказаний період на рівні 250 °С (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Вплив суми температур повітря за період червень– 

перша декада вересня на врожайність гречки 

Динаміку гідротермічних умов порівнювали по 2001, 2002 та 2004 рр. з 

урожайністю буряків цукрових відповідно 20,5; 40,3 і 29,6 т/га. З 

додатку Ж.36 видно, що найменш сприятливий 2001 р. відрізняється від 

більш сприятливих років кількістю опадів навесні. Кореляційний аналіз 

показав, що врожайність буряків цукрових пов’язана з сумою опадів за 

березень і квітень з R2=0,64. При чому найвищу продуктивність посівів 

буряків цукрових слід очікувати за кількості опадів за вказаний період 110–

120 мм (додаток Ж.37). 

На додатку Ж.36 також показано, найбільш вдалий за врожайністю 

2002 р. істотно відрізняється від інших кількістю опадів у другій половині 

вегетації культури. Якщо з липня по жовтень включно в маловрожайному 



225 

2001 р. випало 153 мм, то у більш урожайному 2004 р. – 230 мм, а у 2002 

рекордному за врожайністю році з опадами надійшло 321 мм вологи. Більш 

ретельне вивчення залежності між цими показниками вказує, що вихід 

коренеплодів залежить від суми опадів за серпень–вересень включно з 

R2=0,87 (додаток Ж.38). Отримані результати також показують, що у 

переважній більшості випадків на підвищену врожайність буряків цукрових 

можна розраховувати за суми опадів у серпні та вересні на рівні 60 мм. Хоча 

в тому ж високоврожайному 2002 р. за вказаний період випала максимальна 

кількість опадів за історію ведення досліду – 178 мм. Таке положення 

вимагає виявлення прихованих чинників, що впливають на ефективність 

опадів. 

Співставлення динаміки температурного режиму за вегетаційний 

період буряків у різні за їх урожайністю роки свідчить, що найурожайніший 

2002 р. відрізняється від інших більш високою температурою наприкінці 

весни та на початку літа (додаток Ж.39). Пошук зв’язку між 

теплозабезпеченістю окремих періодів вегетації буряків та їх продуктивністю 

дав змогу встановити певні тенденції. Отримані результати свідчать про 

наявність впливу на вихід коренеплодів суми температур за травень–червень 

впродовж всього періоду ведення досліду з R2=0,76. При цьому близьким до 

оптимального даний показник буде на рівні 95–100 °С (додаток Ж.40). Саме 

за такого теплового режиму збільшується вірогідність отримання високої 

врожайності культури. 

Для виявлення впливу умов зволоження в окремі періоди вегетації 

ячменю ярого порівнювали динаміку опадів у найбільш врожайний 1999 р. 

(3,53 т/га), у 1997 р. з середньою врожайністю (1,78 т/га) та у 1998 р. з 

низькою врожайністю культури. З додатку Ж.41 видно, що найбільш 

сприятливий 1999 р. істотно відрізняється від інших за сумою опадів у період 

з лютого по квітень. Співставлення сум опадів по декадах у різних їх 

поєднаннях у виділеному часовому спектрі з продуктивністю ячменю вказує 

на наявність певного їх впливу. Аналіз показав, що саме більша кількість 
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опадів у лютому і менша – у березні може позитивно впливати на 

продуктивність посівів ячменю ярого з R2=0,71. 

У досліді культуру висівали після двох попередників – буряків 

цукрових і гречки. В обох випадках відзначається тенденція позитивного 

впливу на умови росту та розвитку ячменю суми опадів за зазначений період 

на рівні 100–110 мм. При цьому видно значення нетоварної продукції 

попередника як добрива (додаток Ж.42). Так, на фоні гички буряків цукрових 

позитивний ефект від зазначеної кількості опадів посилюється, за 

заорювання соломи гречки – знижується. Це, в свою чергу, може вказувати 

на наявність ще одного впливового чинника, наприклад, співвідношення C:N 

у ґрунті. 

Співставлення динаміки температурного режиму за різними за 

врожайністю ячменю роками також показало наявність певних відмінностей. 

Так, з додатка Ж.43 видно, що сприятливий 1999 р. відрізняється від інших 

більш високими температурами в квітні й у кінці вегетації культури та більш 

низькими в травні. Однак пошук зв’язку за різних комбінацій декад показав 

наявність пливу саме суми температур за першу та другу декади травня 

протягом ведення досліду з R2=0,74–0,87 по попередниках. Загальна 

тенденція визначається зниженням врожайності культури у міру збільшення 

суми температур. При чому застосування соломи гречки на добриво на 

відміну від гички буряків у більшій мірі пом’якшує негативний влив високих 

температур у травні (додаток Ж.44). 

Проведений аналіз свідчить про наявність певних особливостей 

формування врожайності культур під впливом різних чинників. У даному 

випадку ці тенденції прослідковуються в східній частині Лісостепу впродовж 

довгого ряду спостережень без застосування мінеральних добрив і 

пестицидів. Цей район характеризується високою континентальністю клімату 

та нестійкими умовами зволоження. Водночас за прогресуючих глобальних і 

локальних кліматичних змін виявлені впливи специфічної за роками 

динаміки гідротермічних умов на продуктивність культур можуть мати 
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універсальний характер. З іншого боку за різних ґрунтово-кліматичних умов 

ці впливи можуть мати свої особливості, зокрема за використання 

інтенсивних технологій з високим рівнем застосування хіміко-техногенних 

ресурсів. 

Таблиця 5.2 

Середня та максимальна за найбільш сприятливих умов зволоження 

врожайність культур і продуктивність сівозмін, т к. од./га 

Культура 
Перші культури сівозмін 

пар горох чина квасоля вико-овес соя кукурудза 

За посушливих умов 

Перша культура – 2,20 1,98 1,65 2,58 2,76 2,58 

Пшениця озима 1,94 1,82 1,63 1,63 1,65 1,58 1,42 

Буряки цукрові 3,53 3,38 3,25 2,75 3,40 3,25 3,06 

Ячмінь ярий 2,28 2,22 2,27 2,08 2,18 2,18 2,10 

Середнє 1,94 2,40 2,28 2,03 2,45 2,44 2,29 

Середня за роками 

Перша культура – 2,62 3,08 1,72 2,95 3,53 4,76 

Пшениця озима 5,14 4,45 4,18 4,18 4,47 4,30 3,52 

Буряки цукрові 6,15 6,01 5,68 5,62 5,96 5,64 5,36 

Ячмінь ярий 2,63 2,66 2,44 2,53 2,63 2,58 2,39 

Середнє 3,48 3,94 3,84 3,51 4,00 4,01 4,01 

За сприятливих умова зволоження 

Перша культура – 3,71 3,49 3,93 4,76 4,40 9,11 

Пшениця озима 8,00 7,07 6,48 5,98 7,35 6,01 5,22 

Буряки цукрові 8,86 8,86 8,42 8,48 8,44 8,59 8,57 

Ячмінь ярий 4,34 4,28 3,64 3,57 3,97 4,10 3,79 

Середнє 5,30 5,98 5,51 5,49 6,13 5,77 6,67 

Кратність зростання: 

від посушливих до середніх 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 

від середніх до сприятливих 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 1,7 

від посушливих до сприятливих 2,7 2,5 2,4 2,7 2,5 2,4 2,9 

Отже, ефективність вологи, що з опадами протягом окремих років 

надходить по фазах органогенезу різних культур дуже нерівномірно, 

залежить від значної кількості чинників: змінних агрофізичних властивостей 

ґрунту, температурного режиму, біологічних особливостей рослин, кількості 

доступних елементів живлення, фітосанітарного стану посівів та інших. 

Встановлення закономірностей впливу і взаємовпливу різних чинників дасть 
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змогу ефективно регулювати процеси росту та розвитку культур, зокрема за 

допомогою водних меліорацій. Для виявлення цих закономірностей науково-

дослідні роботи потрібно вивести на якісно новий методичний та 

інструментальний рівень з використанням сучасних досягнень науки та 

техніки. 

На поточному етапі з метою експертної оцінки та прогнозування 

обсягів виробництва продукції рослинництва викладені вище підходи 

потрібно використовувати багаторічні врожайні дані на рівні району, а 

показники гідротермічних умов по відповідних роках – на рівні регіональних 

метеостанцій. Таким чином, вказаний напрямок отримання нових знань, 

необхідних для підвищення ефективності землеробства і в цілому аграрного 

виробництва, можна також сформулювати як «Дослідження впливу та 

взаємовпливу чинників ефективного використання гідротермічних ресурсів». 

Очевидно, що для вирішення цього наукового завдання потрібно буде 

залучати вузько спеціалізованих фахівців, зокрема з напрямку фізіологія 

рослин, захист рослин. 

Отже, проведений кореляційний аналіз впливу гідротермічних умов на 

врожайність сільськогосподарських культур у сівозмінах показує наявність 

певних закономірностей формування врожаю у різні періоди розвитку. Це 

дасть можливість в органічному землеробстві планувати технології 

вирощування, елементами яких є підбір сільськогосподарських культур, 

сортів і гібридів для певних гідротермічних умов, строки сівби, догляд за 

посівами, тощо. Встановлення закономірностей впливу і взаємовпливу різних 

чинників дасть змогу ефективно регулювати процеси росту та розвитку 

культур, зокрема за допомогою водних меліорацій. 

5.3. Вплив гідротермічних умов на динаміку гумусового стану 

ґрунту і співвідношення основної та нетоварної продукції рослинництва 

в аспекті його відновлення 

За розвиненої галузевої структури аграрного виробництва з 

тваринництвом вважалося, що для бездефіцитного балансу гумусу, тобто для 
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припинення його втрат, на чорноземах типових в Лісостепу в зерно-

бурякових сівозмінах раніше пропонували вносити 10–12, у Степу в зерно-

паро-просапних сівозмінах – 8–9 т/га. У зоні Полісся на дерново-підзолистих 

супіщаних ґрунтах у зерно-картопляних сівозмінах для стабілізації вмісту 

гумусу рекомендували вносити 14–15 т/га гною, а на більш легких дерново-

підзолистих піщаних – 18–20 т/га сівозміни [561–563].  

Нині в усіх зонах України спостерігався негативний баланс гумусу 

(0,15 т/га в середньому по країні), що пов’язано з суттєвим зменшенням 

застосування органічних добрив і зниженням питомої ваги в сівозмінах 

багаторічних трав [564, 565]. У середньому втрати гумусу чорноземами 

України складають до 25–30 % від вихідних їх запасів, а щорічні його втрати 

становлять більш як 20 млн тонн [566]. Такий гумусовий стан ґрунтів 

потребує докорінної корекції сучасних систем землеробства та розробки 

заходів, які забезпечували б досягнення бездефіцитного балансу органічної 

речовини й енергії в ґрунті, як базису сталого розвитку аграрних виробничих 

систем [567, 568]. Отже, за масштабного скорочення поголів’я тварин і 

мізерного виробництва традиційних органічних добрив нині актуальним є 

застосування на добриво нетоварної продукції рослинництва [569–573]. 

Особливо це важливо за впровадження органічної системи 

землеробства [574], коли застосування промислових мінеральних добрив 

обмежене, а відтворюючі ґрунт кормові культури, зокрема, багаторічні 

бобові трави, вирощувати немає сенсу. 

У цьому підрозділі буде зроблено спробу встановити закономірності 

формування співвідношення основної та нетоварної продукції рослинництва 

на чорноземі типовому, оцінити обсяги застосування нетоварної продукції на 

добриво з метою регулювання гумусного стану ґрунту в системі органічного 

землеробства. 

В органічному блоці досліду на добриво застосовували лише нетоварну 

продукції врожаю: солому зернових культур і гичку буряків цукрових 

[575–578]. 
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Аналіз даних, отриманих з 1996 по 2015 рр. показав, що врожайність 

попередників пшениці озимої істотно коливалася стосовно особливостей 

умов вирощування, що складалися під дією різних чинників. Так, вихід зерна 

гороху коливався в межах 0,80–3,17 т/га із середнім значенням 1,88 т/га, 

чини – відповідно 0,75–2,63 і 1,70 т/га, сочевиці – 1,15–2,46 і 1,69 т/га, 

квасолі – 0,78–4,32 і 1,81 т/га (табл. 5.3) з коефіцієнтом варіації 30–

33 % [579]. Із кормових культур, що збирали на зелену масу, найвищою 

продуктивністю відрізнялася кукурудза з коливаннями від 12,6 до 43,4 т/га із 

середнім показником 22,7 т/га. Вико-овес і соя максимально забезпечували 

відповідно 24 та 22 т/га, мінімально – 7 і 8 т/га з середніми значеннями 15 і 

14 т/га. Таким чином, урожайність як зернобобових так і кормових культур 

без застосування основного чинника інтенсифікації землеробства – 

промислових мінеральних добрив є невисокою. Не дивлячись на те, що в 

найсприятливіші роки, які імітують штучне регулювання водно-повітряного 

режиму ґрунту, квасоля показує значно вищі серед інших бобових рівні 

продуктивності посівів. 

Таблиця 5.3 

Урожайність перших культур сівозмін, 1996–2015 рр., т/га 

Культура 

Основна продукція Нетоварна продукція 
Коефіцієнт 

нетоварної продукції 

1⁎ 2⁎ 3⁎ 1 2 3 1 2 3 

Горох 0,80 1,88 3,17 1,12 2,83 4,51 1,40 1,50 1,42 

Чина 0,75 1,70 2,63 1,75 2,49 3,20 2,33 1,47 1,22 

Сочевиця 1,15 1,69 2,46 2,14 2,81 3,29 1,86 1,66 1,34 

Квасоля 0,78 1,81 4,32 1,82 2,55 4,54 2,33 1,41 1,05 

Вико-овес 7,0 14,7 23,8 – – – – – – 

Соя 8,0 13,8 22,0 – – – – – – 

Кукурудза 12,6 22,7 43,4 – – – – – – 

Примітки: 1⁎ – мінімально, 2⁎ – у середньому, 3⁎ – максимально 
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Об’єми накопичення біомаси соломи також суттєво коливалися за 

роками, і на гороху були в межах 1,12–4,51 т/га із середнім значенням 

2,83 т/га, на чині – 1,75–3,20 і 2,49 т/га, на сочевиці – 2,14–3,29 та 2,81 т/га і 

на квасолі – 1,82–4,54 та 2,55 т/га, відповідно. Необхідно відмітити, що всі 

бобові культури, за винятком гороху, в менш сприятливі роки за 

співвідношенням зерна до соломи мали тенденцію до розширення, а за 

високої врожайності основної продукції – до звуження. У середньому цей 

показник коливався від 1:1,41 на квасолі до 1:1,66 на сочевиці, зі значенням 

на гороху та чині на рівні 1:1,5. 

Для експертного встановлення об’ємів накопичення на полях біомаси 

малоцінної частини врожаю бобових культур відносно умов району 

розрахунковим способом можна також використати наступне рівняння: 

1 – для гороху, 2 для квасолі, 3 – для чини, 4 – для сочевиці. 

y=1,145x+0,67                                (1) 

R2=0,72 

y=0,824x+1,06                                (2) 

R2=0,81 

y=0,986x+0,80                                (3) 

R2=0,73 

y=0,95x+1,09                                  (4) 

R2=0,83 

де: x – урожай зерна; y – урожай соломи. 

Аналіз впливу різних чинників на врожайність зерна та соломи 

пшениці озимої здійснювався по сівозмінах із чистим паром, горохом і 

чиною. У середньому за 18 років досліджень вихід зерна по чистому пару 

склав 4,21 т/га, після гороху – 3,66 т/га і після чини – 3,42 т/га, соломи – 6,17; 

5,46 і 4,81 т/га відповідно, зі співвідношенням 1:1,47; 1:1,50 і 1:1,41. У 

найсприятливішому 2005 р. врожайність зерна пшениці озимої після 

згаданих попередників склала 6,84; 6,04 і 5,54 т/га, соломи накопичувалося 

8,35; 7,44 і 7,95 т/га з їх співвідношенням 1:1,3. Навпаки, найнижча 
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продуктивність культур склала: по зерну 1,81; 1,69 і 1,58 т/га, по соломі – 

3,10; 2,86 і 2,62 т/га зі співвідношенням на рівні 1:1,7. 

Отримані результати показують однакову закономірність динаміки 

продуктивності культури відносно умов окремих років після всіх трьох 

попередників із коефіцієнтом кореляції 33–37 %. У всіх випадках 

відмічається тісна кореляція між урожайністю зерна та соломи (рис. 5.13), і 

між коливанням співвідношення між ними після попередників (рис. 5.14). 

Рис. 5.13. Динаміка коливання продуктивності пшениці озимої 

по зерну та соломі за різних попередників 

З метою досягнення бездефіцитного балансу органічної речовини в 

ґрунті за органічного землеробства доцільно вирощувати культури, які мають 

широке співвідношення між зерном і соломою. 

Кореляційний аналіз багаторічних рядів урожайних даних по пшениці 

озимій, умов зволоження, агрохімічних показників ґрунту показав наявність 

прямого зв’язку між КВБ [580] і кількістю доступного азоту (5), запасами 

азоту та врожаєм зерна (6) і зворотного зв’язку між азотним режимом і 

пропорцією між основною та нетоварною продукцією (рис. 5.15). 

y=0,219x+140                             (5) 
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R2=0,57 

де: x – кліматичний водний баланс, мм; 

y – запаси азоту, кг/га 

y=0,0284x–7                            (6) 

R2=0,68 

де: x – запаси азоту, кг/га; 

y – урожай зерна, т/га 

 

Рис. 5.14. Динаміка коливання співвідношення зерна та соломи 

за різних попередників 

Так, наприклад, якщо запаси гідролізного азоту відповідно погодних 

умов у ланці з чистим паром збільшились в шарі 0–30 см до 460 кг/га то 

співвідношення між зерном і соломою було на рівні 1:1,3. За зниження 

кількості доступного азоту до 320 кг/га проходить ріст зазначеного показника 

до 1:1,7. Тобто, з покращанням азотного живлення частка стеблової частини 

збільшується по відношенню до колосової. У цілому розрахувати кількість 

соломи відносно врожаю зерна пшениці озимої можна за формулою 7 

y=0,98x+2                                 (7) 

R2 = 0,9 
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Урожайність наступної за пшеницею озимою гречки також залежала 

від особливостей умов окремих років і суттєво коливалася в часі. Так, у 

сівозміні з чистим паром у найменш сприятливому році вихід зерна склав 

0,81 т/га, максимально сягав 1,92 т/га з середнім рівнем 1,33 т/га та 

коефіцієнтом варіації 23–25 %. Ці показники по соломі відповідно складали 

2,16; 4,83 і 2,85 т/га, але достовірного зв’язку між основною та нетоварною 

продукцією цієї культури не встановлено, з коливаннями співвідношення від 

1:1,6 до 1:3,5 і середнім значенням 1:2,2. При цьому, як бачимо на прикладі 

сівозмін з чистим паром і горохом, закономірності цього показника відносно 

особливостей року зберігаються по всіх попередниках пшениці озимої. 

Рис. 5.15. Залежність між запасами азоту і співвідношенням 

зерна та соломи пшениці озимої 

У процесі обробки отриманих експериментальних даних було 

встановлено, що на врожайність соломи гречки впливають сумарні запаси 

рухомих сполук фосфору і калію в орному шарі ґрунту, які залежно від умов 

року, коливалися від 600 до 1200 кг/га (рис 5.16). У свою чергу встановлено 

зворотні залежності між умістом цих елементів і кількістю опадів із січня по 

квітень (8, 9): 
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y=-0,538x+228                         (8) 

R2=0,72 

y=-0,621x+258                         (9) 

R2=0,63 

де: x – кількість опадів за січень–квітень, мм; 

y – кількість фосфору (8) і калію (9), мг/кг ґрунту 

Коливання врожайності коренеплодів буряків цукрових залежно від 

особливостей умов року в середньому по сівозмінах було у межах 14–41 т/га 

з середнім рівнем 27,4 т/га, гички – 6,1–15,3 і 9,9 т/га відповідно, з 

повторюваністю по всіх досліджуваних сівозмінах (рис. 5.18). Але достовірне 

співвідношення між ними 1:0,4. При цьому закономірності змін 

урожайностей коренеплодів і гички під впливом певних специфічних 

чинників зв’язку між виходом основної та нетоварної продукції культури не 

встановлено. Водночас існує невисока статистична залежність між 

співвідношенням коренеплодів і гички та врожаєм коренеплодів, і прямої між 

цим співвідношенням і врожаєм гички з R2=0,50–0,55. 

Ячмінь ярий вирощували після буряків цукрових і гречки. Його 

врожайність відповідно коливалась у межах 0,77–3,27 і 0,82–4,24 т/га з 

середніми показниками 2,16 і 1,99 т/га з коефіцієнтом варіації 36–37 %. 

Середні об’єми накопичення ячмінної соломи складають після гречки 2,42, 

після буряків цукрових – 2,71 т/га зі співвідношенням 1:1,34 та 1:1,35. 

Показник достовірності апроксимації між урожайністю зерна ячменю після 

попередників складає 0,64, між співвідношенням основної та нетоварної 

продукції R=0,79 (рис. 5.18). Тобто на продуктивність культури в більшій 

мірі впливали незалежно від попередника одні й ті ж чинники відносно 

особливостей умов окремих років. 

Пошук корелятивних зв’язків між умовами зволоженості, 

попередниками, запасами азоту, врожаєм зерна та нетоварної продукції 

показав наявність прямого зв’язку цих чинників при вирощуванні пшениці 

озимої після бобових культур. При вирощуванні буряків цукрових, гречки та 
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ячменю ярого подібних зв’язків не встановлено. В органічному землеробстві 

для оптимізації вмісту органічної речовини в ґрунті в структурі ріллі 

доцільно збільшувати частку бобових культур з метою розширення 

співвідношення між зерном і соломою пшениці озимої. 

Рис. 5.16. Залежність між запасами фосфору та калію і врожаєм соломи 

гречки 

Пошук взаємозв’язку між експериментальними даними показав 

наявність залежності між сумарними запасами азоту, фосфору та калію, 

врожаєм зерна, соломи і співвідношенням основної та нетоварної продукції. 

Кількість елементів живлення в 30-ти сантиметровому шарі ґрунту залежно 

від зволоження окремих років коливалася від 800 до 1500 кг/га. 

Достовірність апроксимації цього показника з виходом соломи складає 0,62, 

а за співвідношенням основної та нетоварної продукції – 0,67 (рис. 5.19). У 

свою чергу кореляційний зв’язок між соломою та зерном ячменю ярого 

відбивається з достовірністю 0,66. Це положення підтверджується 

співставленням співвідношення основної та нетоварної продукції культури за 

роками у різних сівозмінах, що включають чистий пар і буряки цукрові, 
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горох і буряки цукрові, а також чистий пар і гречку з R2=0,76–0,98 із 

коливаннями 0,9–2,7 і середніми значеннями 1,36; 1,38 і 1,34 відповідно. У 

цілому для розрахунку об’ємів соломи ячменю, що залишається на полі, для 

умов району можна використати формулу (10) 

y=0,6923x+1,1143                    (10) 

R2=0,86 

де: y – вихід соломи; 

x – урожай зерна 

Рис. 5.17. Динаміка коливання продуктивності буряків цукрових 

по коренеплодах і гичці та співвідношення між ними 

Аналіз урожайних даних у розрізі впливу перших культур на послідуючі 

культури показав наявність відповідних закономірностей. Так, із рис. 5.20 

видно, що попередники більше впливають на наступну пшеницю озиму. У 

середньому за роками найвищу врожайність одержано по чистому пару – 

4,21 т/га. Після інших перших бобових культур вихід зерна був достовірно 

нижчим на 13–19 %. Після кукурудзи пшениця забезпечує в середньому по 

роках досліджень 2,8 т/га, що майже на 34 % менше від парового варіанта. 
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Рис. 5.18. Динаміка коливання продуктивності по зерну і соломі 

та співвідношення між ними 

Рис. 5.19. Залежність між запасами азоту, фосфору та калію 

і врожаєм соломи та зерна ячменю ярого 
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Рис. 5.20. Вплив перших культур на врожайність наступних 

культур сівозмін, 1996–2015 рр. 

Аналогічну закономірність відзначено на буряках цукрових. У ланках 

із горохом, зайнятим і чистим парами середня врожайність культури була на 

рівні 28–29 т/га, у ланках з іншими бобовими культурами вихід коренеплодів 

достовірно знижувався до рівня 27 т/га, а в ланці з кукурудзою – до 26 т/га. 

У меншій мірі перші культури сівозмін впливали на гречку та, 

особливо, на ячмінь ярий. Не дивлячись на те, що існує досить вагома 

статистична залежність, яка підтверджує наявність такого впливу. Так, 

наприклад, залежність між рядами врожайних даних гречки та пшениці 

озимої по попередниках відображається як R2=0,66. Указані закономірності 

стосуються і нетоварної продукції. Наприклад, горох, чистий і зайнятий пари 

забезпечували вихід гички буряків цукрових вище на 10 т/га, інші 

передпопередники, і особливо кукурудза, значно нижче. У пшениці озимої 

кількість соломи по чистому пару склала майже 6,2 т/га, після кукурудзи – на 

рівні 4,0 т/га, з R2=0,64–0,66 між культурами сівозміни. 
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Таке положення можна пояснити тим, що кукурудза на силос, на 

відміну від інших попередників, має відносно високу продуктивність, а 

відповідно і винос з ґрунту доступних елементів живлення. Наприклад, при 

середній урожайності зернобобових культур 2 т/га з зерном виноситься з 

ґрунту близько 70 кг/га азоту, 18 кг/га фосфору та 26 кг/га калію, всього 

114 кг/га. При продуктивності кукурудзи 23 т/га зеленої маси, з нею буде 

вилучено біогенних елементів майже вдвічі більше. Особливо це порівняння 

стосується чистого пару, де всі макро- та мікроелементи зберігаються для 

наступних культур. 

Значний вплив перших культур сівозмін у часі проявився на основну та 

нетоварну продукцію, що визначилось у вирівнюванні співвідношення між 

ними. Наприклад, пропорція між коренеплодами буряків цукрових і гичкою 

була у межах 1:0,35–1:0,37, між зерном і соломою пшениці, гречки та 

ячменю – 1:1,4–1:1,5; 1:1,8–1:2,0 і 1:1,3 відповідно. 

Якщо порівнювати сумарну за 20 років продуктивність культур у 

середньому по чотирьох полях, то перевагу буде мати сівозміна з горохом – 

40 т/га зерна та 60 т/га сухої речовини соломи. Сівозміни з чистим паром, 

чиною, сочевицею та квасолею за цими показниками можна вважати 

рівноцінними з продуктивністю основної продукції 34–37 т/га, нетоварної – 

52–56 т/га зі співвідношенням між ними 1:1,5 (рис. 5.21). За впровадження у 

цьому районі подібних сівозмін для виробництва органічної продукції 

рослинництва (крупи, борошно) з метою визначення обсягів накопичення 

нетоварної частини врожаю на добриво для відтворення гумусового стану 

ґрунту доцільне рівняння (11) 

y=1,23x+10,2                 (11) 

R2=0,85 

де: x – продуктивність сівозміни по основній продукції; 

y – вихід нетоварної продукції 

У сівозмінах із зерновими культурами, зелену масу яких перераховано 

на суху речовину та віднесено до основної продукції (не застосовують на 
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добриво), продуктивність ріллі становить 42–48 т/га зі співвідношенням до 

нетоварної продукції на рівні 0,9–1,0. Тобто, з точки зору поповнення 

органічного вуглецю мінералізованого гумусу, у зернових сівозмінах 

щорічно в ґрунт надходило 2,6–3,0 т/га, у кормових – 1,9–2,2 т/га сухої 

речовини. У перерахунку на підстилковий гній [581] це відповідатиме 9–10 і 

7–8 т/га, що має забезпечувати відновлення гумусового стану в лісостеповій 

зоні. З іншого боку, якщо коефіцієнт гуміфікації соломи прийняти 0,2 [582], а 

щорічна мінералізація гумусу під зерновими культурами складає 1,2 т/га 

[583] то за внесення 3 т/га сухої речовини органічних добрив його баланс 

складе мінус 0,6 т/га. 

Рис. 5.21 Сумарна в часі продуктивність сівозмін на дослідному полі 

по основній і нетоварній продукції та співвідношення між ними 

У наших дослідженнях фактичні втрати гумусу в період з 1976 по 

2015 рр. коливались від 0,4 т/га в сівозміні з горохом до 8 т/га в сівозміні з 

чистим паром, 100 та 200 кг/га на рік відповідно. За 20 років, з 1996 по 

2015 рр., у ґрунт фактично надійшло від 43 т/га соломи в сівозміні з соєю, до 

61 т/га в сівозміні з горохом, від 2,1 до 2,9 т/га в рік відповідно (табл. 5.4). 

При цьому встановлено певну статистичну залежність між втратами гумусу 
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та надходженням рослинної біомаси по сівозмінах (рис. 5.22), що дає 

можливість оцінювати тенденції змін гумусового стану ґрунту стосовно умов 

і біопродуктивності окремих років або періодів. 

Таблиця 5.4 

Потреба в соломі для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу, т/га 

Перша 

культура 

сівозміни 

Втрати 

гумусу 

Надходження 

соломи 

Утворилося 

гумусу з 

соломи 

Втрати 

гумусу 

без 

соломи 

Необхідно соломи 

за 40 

років 

за рік за 20 

років 

за рік всього додатково 

Чистий 

пар 
7,9 0,20 52 2,5 0,49 0,69 3,5 1,0 

Горох 4,1 0,11 61 2,9 0,58 0,69 3,4 0,6 

Чина 5,1 0,13 56 2,7 0,53 0,66 3,3 0,7 

Вико-овес 7,3 0,19 45 2,1 0,43 0,62 3,1 1,0 

Соя 7,7 0,20 43 2,1 0,41 0,61 3,1 1,0 

Кукурудза 5,0 0,13 48 2,3 0,46 0,59 2,9 0,7 

Якщо, як було зазначено, коефіцієнт гуміфікації соломи становить 0,2, 

то з неї буде накопичено в ґрунті по сівозмінах від 0,41 до 0,58 т/га гумусу. У 

свою чергу це дає можливість установити об’єми втрат гумусу, у разі якби 

нетоварну продукцію на добриво не вносили. У результаті встановлено, що 

існуючі особливості агрометеорологічних умов, рівні продуктивності 

культур, співвідношення основної і нетоварної продукції та обсяги 

надходження останньої в ґрунт компенсують втрати гумусу по сівозмінах на 

67–84 %. Відповідно за таких умов це досягається збільшенням кількості 

внесеної біомаси на 0,6–1,0 т/га або на 16–33 %, у середньому по сівозмінах – 

на 25 %. 

Найпоширенішим способом кардинально збільшити біопродуктивність 

посівів є застосування мінеральних добрив. Наші досліди показали, що 

систематичне їх застосування в розрахункових та (N90P115K58) та оптимальних 

(N120P120K120) дозах під буряки цукрові дає можливість збільшити врожай 

основної та нетоварної продукції в середньому по сівозмінах на 27 і 33 % по 
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дозах відповідно. Внесення під ячмінь N40P40K40 і N60P60K60 підвищувало 

продуктивність культури на 21 і 33 %. Тобто, мінеральні добрива можуть 

бути способом ефективного регулювання та стабілізації гумусового стану 

чорнозему типового. Це протиріччя між дотриманням умов органічного 

землеробства і дегуміфікацією та агрохімічною деградацією чорноземів 

вирішується шляхом розвитку тваринництва, коли в агроекосистемі буде 

забезпечено рециркуляцію біогенних елементів на рівні 90–100 %. 

Рис. 5.22. Залежність між втратами гумусу та надходженням органічної 

речовини нетоварної частини врожаю в ґрунт 

5.4. Взаємозв’язки між гідротермічними умовами, поживним 

режимом ґрунту, дією попередників і нетоварної продукції, внесеної на 

добриво та врожайністю культур 

Продуктивність рослин визначається відповідністю чинників 

зовнішнього середовища їх біологічним особливостям. Серед них 

найважливіше значення належить поживним речовинам. Азот, фосфор і калій 

є одними з основних макроелементів, що споживаються рослинами в 

найбільших кількостях. При цьому їх засвоєння відбувається  лише з 

доступних форм, кількість яких визначає ефективну родючість 
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ґрунту [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. На основі даних за вмістом 

доступних форм поживних речовин розробляються заходи з регулювання 

поживного режиму ґрунтів під різні сільськогосподарські культури. 

Продуктивність рослин залежить не тільки від кількості але й від характеру 

розподілу в ґрунті засвійних форм поживних речовин, які рослини 

поглинають у відповідності з потребою і якщо ґрунт має значні запаси, то в 

ньому залишається частина невикористаних елементів [584]. 

Зміни їх вмісту живлення в ґрунті можуть спричинити значні 

коливання врожайності сільськогосподарських культур у межах однієї 

ґрунтової відміни за різних гідротермічних умов [585]. Лише оптимальний 

уміст і співвідношення макро- та мікроелементів у ґрунті можуть 

забезпечити формування високого врожаю необхідної якості [586]. 

Д. М. Прянишніков вважав, – якщо винос елементів живлення не 

компенсується, то поступово відбувається виснаження ґрунту і врожаї 

падають. Він підкреслював, що неможливо пояснити зниження родючості 

чорноземів без ретельного аналізу особливостей трансформації біогенних 

елементів за різних систем землеробства. При цьому на сучасному етапі 

природокористування до 90 % продуктів харчування населення планети 

отримує завдяки родючості ґрунтів [587]. На нинішньому етапі основною 

умовою успішного розвитку сільського господарства є якість ґрунтів та їх 

збереження, для цього потрібно перейти на наукоємне землеробство, яке б 

запобігало виснаженню ґрунтів [588, 589]. Розглядаючи сучасну динаміку 

властивостей орних земель необхідно враховувати її складний, 

неоднозначний і суперечливий характер [590]. Ігнорування мінливості 

ґрунтів загострює проблему їх деградації, а тривале інтенсивне використання 

чорноземів призводить до дисбалансу між потенційною та ефективною 

родючістю ґрунту [591, 592]. При цьому розглядаючи сучасну поширену 

практику ведення аграрного виробництва, необхідно відзначити, що вона не 

базується на основних агрохімічних принципах [593]. З викладеного вище 

випливає актуальність фундаментальних і моніторингових досліджень з 
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визначення еколого-агрохімічних засад збереження ґрунтових ресурсів, що 

стануть основою для глибшого розуміння механізмів трансформації 

поживних речовин у ґрунті з наступним обґрунтуванням нових наукомістких 

систем землеробства, зокрема органічних. 

У цьому підрозділі ми зробимо спробу виявити та теоретично 

обґрунтувати характер і спрямованість змін поживного режиму чорнозему 

типового за застосування на добриво нетоварної продукції рослинництва в 

системі органічного землеробства. 

Наші багаторічні дослідження в стаціонарному польовому досліді 

показали, що кількість елементів живлення в чорноземі типовому за роками 

на фоні без мінеральних добрив істотно коливалася. Наприклад запаси 

гідролізного в орному (0–30 см) шарі варіюють у середньому по сівозмінах 

від 300 до 580 кг/га (табл. 5.5). Порівнюючи за цим показником сівозміни 

потрібно відзначити їх перевагу з горохом, чиною та соєю, де кількість азоту 

в найсприятливішому році максимально сягала 630–640 кг/га, що на 100 кг/га 

або на 15% більше ніж у сівозміні з чистим паром. За несприятливих літ 

мінімальний уміст цього елемента становив у сівозміні з кукурудзою – 

270 кг/га, максимальний – у сівозміні з горохом – 330 кг/га з приблизно 

однаковим середнім по сівозмінах рівнем у 300 кг/га. 

Запаси рухомих сполук фосфору коливалися за роками і сівозмінами 

від 190 до 670 кг/га. У найсприятливіші для накопичення доступних фосфатів 

роки максимальну їх кількість визначено в сівозмінах з чистим паром і вико-

вівсяною сумішкою, за несприятливих – у сівозмінах з чистим паром і 

квасолею. Середній за роками рівень запасів фосфору також був помітно 

вищим у сівозмінах з чистим паром, вико-вівсяною сумішкою та квасолею. В 

інших сівозмінах кількість цього елементу була на 20–30 кг/га нижчою. 

Вміст рухомого калію також залежав від особливостей умов окремих 

років і варіював у межах 240–640 кг/га. Помітно більше цього елемента було 

в сприятливі роки, а за середніми показниками – у сівозмінах з чистим паром, 

вико-вівсяною сумішкою та сочевицею, у несприятливі роки значно 
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меншими його запаси порівняно з іншими варіантами були на фоні вико-

вівсяної сумішки та сої. 

Таблиця 5.5 

Коливання запасів доступних форм азоту, фосфору та калію та середні 

значення їх умісту, середнє за 1996–2015 рр., кг/га 

Отже, важливим завданням є встановлення чинників такого значного 

коливання кількості біогенних елементів у ґрунті, зокрема, на фонах без 

тривалого застосування мінеральних добрив. У цьому напрямі для 

встановлення наявності впливу кількості опадів і суми температур ми 

співставляли агрометеорологічні показники з рівнями забезпечення орного 

шару елементами живлення за роками досліджень. Наприклад, якщо за 

період з листопада по березень включно 2008–2009 рр. випало 355 мм, що 

влітку забезпечувало запаси на рівні 470 кг/га, то за цей період 2010–2011 рр. 

ці ж показники, відповідно, становили 150 і 350 кг/га. Таким чином, апріорі, 

Попередник 

пшениці 

Елемент 

N P2O5 K2O 

сер. макс. мін. сер. макс. мін. сер. макс. мін. 

Чистий пар 391 536 310 470 671 242 486 639 313 

Горох 409 632 327 430 591 207 429 570 283 

Чина 404 646 304 428 607 205 440 581 301 

Сочевиця 406 549 299 430 607 198 453 627 297 

Вико-овес 416 607 285 453 651 188 445 605 262 

Соя 416 632 303 425 595 191 429 582 242 

Квасоля 397 506 296 442 582 219 443 554 287 

Кукурудза 384 547 273 423 543 195 429 563 290 

Максимальне 416 646 327 470 671 242 486 639 313 

Мінімальне 384 506 273 423 543 188 429 554 242 

Середнє 403 581 300 439 606 206 447 590 285 
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кожен додатковий 1 мм опадів повинен забезпечувати середнє зростання 

кількості азоту на 1 кг/га. 

Прослідковується також зворотній зв’язок між кількістю опадів за 

грудень–січень і кількістю доступного фосфору. Так, мінімальну кількість 

опадів за зазначений період зафіксовано в 1999 р. на рівні 25 мм, 

максимальну – на рівні 132 мм – у 2009 р. Відповідно, запаси доступного 

фосфору влітку наступних років становили 528 і 206 кг/га. 

Виявлено також що вміст рухомого калію, пов’язано із сумою 

температур за осінній, зимовий і весняний періоди з серпня по квітень. Якщо 

за цей період у сезон 2007–2008 рр. сума температур становила 17 оС то 

запаси рухомого калію після відбору ґрунтових зразків у половині літа 

становили 331 кг/га. За значно тепліший осінньо-весняний сезон 

2006–2007 рр. сума температур сягнула 42 оС з накопиченням до кінця літа 

550 кг/га цього елемента. Отже, на кожний додатковий градус тепла у не 

вегетаційний період в середньому можна очікувати накопичення на рівні 

10 кг/га рухомого калію. Наведені розрахунки є спрощеними і не відбивають 

реального впливу гідротермічних умов окремих років на запаси елементів 

живлення. Це обумовлено наявністю маси інших чинників впливу. Однак 

математичний обробіток експериментальних даних показав наявність певних 

тенденцій залежності між погодними умовами та поживним режимом ґрунту, 

що, очевидно, можуть враховувати значення інших невиявлених чинників. 

Отримані формули дають змогу стосовно ґрунтово-кліматичних умов 

цього регіону для зазначених періодів гідротермічних показників орієнтовно 

оцінювати очікувану забезпеченість цими елементами орного шару ґрунту на 

середину вегетаційного періоду наступного року (1–5): 

y=-6E-10x6+1E-06x5-0,0007x4+0,2607x3-51,465x2+5276,9x–218986, 

R2=0,66 (1) 

де: х – кількість опадів за ХІ-ІІІ, мм 

      у – запаси азоту, кг/га 

y=1E-11x6-3E-08x5+3E-05x4-0,0128x3+3,4732x2-489,5x+28135, R2 = 0,63 (2) 
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або 

y=-0,2023x+164,34, R2=0,52                                                                                 (3) 

де: х – кількість опадів за ХІІ–І, мм 

      у – запаси фосфору, кг/га 

y=9E-13x6-5E-09x5+9E-06x4-0,007x3+2,8344x2-582,15x+47832, R2=0,74    (4) 

або 

y=0,088x-5,2561, R2=0,5939                                                                                  (5) 

де: х – сума температур за VIII–IV, град.; 

      у – запаси калію, кг/га. 

Наприклад, якщо кількість опадів за період ХІ–ІІІ складає 180 мм, за 

період ХІI–I – 70 мм, сума температур за холодний період року становить 

44 oС, то наступного року очікуваний запас гідролізного азоту, доступного 

фосфору й обмінного калію в 30 см шарі ґрунту буде на рівні 400, 420 і 

440 кг/га, відповідно. Якщо коефіцієнт використання цих елементів 

пшеницею озимою складає 34, 11 і 17 % (табл. 5.6), то рослини здатні 

поглинути відповідно 136, 46 і 75 кг/га. Їх винос 1 т зерна з відповідною 

кількістю соломи знаходиться на рівні 30, 10 і 20 кг, отже потенціал 

продуктивності культури за азотом наступного року складе 4,5 т/га, за 

фосфором – 4,6 т/га і за калієм – 3,8 т/га. За таких погодних умов у 

попередньому році лімітуючим урожайність пшениці буде саме калій. 

У результаті опрацювання таких підходів уточнено межі врожайності 

культур сівозмін з урахуванням ступеню використання рослинами змінної 

кількості доступних азоту, фосфору та калію і стосовно нормативів їх виносу 

основною та нетоварною продукцією. Наприклад, у середньому по 

сівозмінах, за роками і за шарами уміст азоту знаходився на рівні середньої 

забезпеченості – 130 мг/кг ґрунту з коливанням від 80 (низька) до 180 мг/кг 

ґрунту (висока), фосфору також середньої забезпеченості – 130 мг/кг з 

коливанням від 60 (середня) до 190 мг/кг (висока) і калію високої 

забезпеченості – 150 мг/кг з коливанням від 90 (середня) до 200 мг/кг ґрунту 

(висока). За зазначених у табл. 5.6 коефіцієнтів використання доступних для 
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рослин азоту, фосфору та калію стосовно нормативів їх виносу основною та 

нетоварною продукцією [587] врожайність гороху по елементах буде 

обмежуватися показниками 4,3; 4,1 і 2,3 т/га, пшениці – 5,1; 3,4 і 3,7 т/га, 

гречки – 2,0; 2,4 і 2,4 т/га, буряків цукрових – 42, 41 і 38 т/га і ячменю ярого – 

4,2; 4,7 і 4,1 т/га з мінімальними запасами в окремі роки, що достатні для 

формування продуктивності відповідно по культурах на рівнях 1,0–2,4 т/га, 

1,5–3,2 т/га, 0,8–1,2 т/га, 13–21 т/га, 1,7–2,6 т/га (табл. 5.7). 

Таблиця 5.6 

Коефіцієнти використання сільськогосподарськими культурами 

елементів живлення з ґрунту за різного вмісту їх рухомих сполук, % 

[584] 

Культура 

Азот Фосфор Калій 

1* 2 3 1 2 3 1 2 3 

Пшениця озима 34 25 23 11 9 5 17 13 12 

Ярі зернові та кукурудза 

на силос 
25 19 17 10 9 7 20 16 14 

Гречка 16 12 11 7 6 5 19 16 14 

Буряки цукрові 33 30 27 10 9 8 33 30 30 

Горох 39 39 35 9 9 8 15 12 10 

Примітка:*1 – забезпеченість низька, 2 – забезпеченість середня, 3 – 

забезпеченість висока 

Фактичні максимальні показники для останніх трьох культур близькі 

до розрахункових, на пшениці та горосі експериментально отримані 

врожайні дані значно перевищують теоретично розраховані. Це може 

свідчити про можливість поглинання рослинами елементів живлення з 

глибших шарів ґрунту, а також може вказувати на вплив інших чинників, що 

обмежують використання наявних запасів біогенних елементів. 
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Таблиця 5.7 

Потенційна врожайність культур, 

виходячи із запасів біогенних елементів у 0–30 см шарі ґрунту 

Культура Запаси Використання, 

% 

Винос на 

1 т, кг 

Урожайність, т/га 

потенціальна фактична 
1 2 3 4 5 6 

за азотом 

Горох мін. 39 44 2,4 0,8 

макс. 35 4,3 3,2 

Пшениця 

озима 

мін. 34 29 3,2 1,5 

макс. 23 5,1 6,0 

Гречка мін. 16 36 1,2 0,7 

макс. 11 2,0 1,8 

Буряки 

цукрові  

мін. 33 4,2 21,3 12,6 

макс. 27 41,5 40,1 

Ячмінь 

ярий 

мін. 25 26 2,6 0,8 

макс. 17 4,2 3,8 

за фосфором 

Горох мін. 9 13 1,3 0,8 

макс. 8 4,1 3,2 

Пшениця 

озима 

мін. 9 10 1,7 1,5 

макс. 5 3,4 6,0 

Гречка мін. 6 14 0,8 0,7 

макс. 5 2,4 1,8 

Буряки 

цукрові 

мін. 9 1,3 13,0 12,6 

макс. 8 41,3 40,1 

Ячмінь 

ярий 

мін. 9 10 1,7 0,8 

макс. 7 4,7 3,8 

за калієм 

Горох мін. 12 28 1,0 0,8 

макс. 10 2,3 3,2 

Пшениця 

озима 

мін. 13 21 1,5 1,5 

макс. 12 3,7 6,0 

Гречка мін. 16 38 1,0 0,7 

макс. 14 2,4 1,8 

Буряки 

цукрові  

мін. 30 5,0 14,5 12,6 

макс. 30 38,3 40,1 

Ячмінь 

ярий 

мін. 16 22 1,8 0,8 

макс. 14 4,1 3,8 
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Як зазначалося, одним із таких чинників можуть бути умови 

зволоження. За час ведення досліджень кількість опадів істотно коливалася 

за роками і найбільший її рівень відзначався в 1997 р. – 694 мм, найменший – 

у 2008 р. – 451 мм із середнім значенням 563 мм. У результаті кореляційного 

аналізу прямого достовірного зв’язку між річною кількістю опадів і 

поживним режимом ґрунту встановлено не було. Співставлення помісячного 

надходження вологи з кількістю доступного азоту показало наявність 

тенденції її залежності від суми опадів за холодний період року з листопада 

по березень включно. Ця тенденція описується поліномом п’ятого порядку з 

R2=0,66 (рис. 5.23) і полягає в тому, що з покращанням умов зволоження 

кількість сполук гідролізованого азоту все ж скорочується. Таке положення 

пояснюється посиленням біологічної активності, мобілізацією азоту 

мікроорганізмами та його інтенсивним поглинанням рослинами за 

сприятливих умов зволоження в теплий період року. 

Рис. 5.23. Тенденції змін запасів азоту залежно від суми опадів 

у холодний період року 

Протилежна тенденція відзначається при співставленні запасів 

доступного фосфору в кінці вегетаційного періоду та кількістю опадів за 
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зимовий період – чим більше накопичується вологи тим менше вміст цього 

елемента в орному шарі ґрунту. Це також можна пояснити активним його 

засвоєнням ґрунтовою біотою та рослинами за сприятливих умов зволоження 

вегетаційного періоду (рис. 5.24). 

У результаті кореляційного аналізу динаміки запасів елементів 

живлення та змін погодних умов за роками досліджень прослідковується 

певна тенденція до залежності між сумою температур за холодний період 

року та кількістю в орному шарі рухомого калію. Доказано, що чим вище 

температура повітря впродовж зазначеного проміжку часу, тим більше калію 

на кінець вегетації наступного року. Можливо така тенденція зумовлена 

інтенсивнішим ходом обмінних процесів у ґрунтово-поглинальному 

комплексі за вищих температур. 

 

Рис. 5.24. Тенденція змін запасів фосфору 

залежно від суми опадів у зимовий період 

У свою чергу співставлення врожайних даних (основна + нетоварна 

продукція) по культурах сівозмін з кількістю в ґрунті елементів живлення у 

попередньому році також показало наявність певних тенденцій. Їх можна 

розділити на дві групи: за впливом запасів певного елемента на врожайність 
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окремих культур і за впливом їх рівня врожайності на його кількість в 

орному шарі ґрунту. 

Щодо впливу вмісту поживних речовин на продуктивність посівів, то 

побудова ліній тренду, що описуються поліномами шостого порядку 

показала наявність залежності між змінами запасів гідролізного азоту й 

урожайності гречки. Як видно з рис. 5.25 з коливанням кількості цього 

елемента сумарний урожай основної та нетоварної продукції також 

змінювався з їх співвідношенням 1:2,1. Аналогічні тенденції визначено для 

буряків з R2=0,68 та зі співвідношенням коренеплодів до гички 1:0,39, для 

ячменю ярого після гречки – відповідно R2=0,55 і 1:1,33, після буряків – 

R2=0,59 і 1:1,27, для пшениці озимої – R2=0,51 та 1:1,59, для кукурудзи – 

R2=0,51 (додатки И.1, И.2, И.3, И.4, И.5, И.6). 

 

Рис. 5.25. Вплив запасів азоту в орному шарі ґрунту 

на врожайність гречки 

Співставлення врожайності культур сівозмін з кількістю доступних 

форм фосфору також дало змогу виявити певні тенденції та залежності. 

Наприклад, зв’язок між умістом фосфору та продуктивністю ячменю після 
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буряків визначається поліномом шостого порядку з R2=0,58. Аналогічна 

тенденція прослідковується між запасами елемента в попередньому році та 

врожайністю гороху з R2=0,63 (рис. 5.26). Винятком виявилися лише гречка й 

однорічні трави на яких підвищення вмісту фосфору супроводжувалося 

виникненням тенденції до зниження їх урожайності з R2=0,63 у наступному 

році. Такий вплив можна пояснити специфічною дією соломи злакових 

культур, яка з одного боку може на наступний рік поліпшувати фосфорне 

живлення рослин, з іншого боку, за широкого співвідношення С:N, вона 

може погіршувати азотне живлення рослин і знижувати їх продуктивність. 

Рис. 5.26. Тенденція зміни врожайності гороху 

залежно від запасів рухомого фосфору 

На буряках цукрових виявлено тенденцію збільшення виходу 

коренеплодів і гички зі зростанням у ґрунті вмісту калію в попередньому 

році (рис. 5.27). Відзначається також тенденція до позитивного впливу 

зростання кількості калію на врожайність гороху та сої. 

Щодо впливу продуктивності посівів на вміст поживних речовин у 

ґрунті, то для зернобобових і ячменю ярого можна відзначити тенденцію до 

зниження кількості доступного азоту в наступному році при зростанні їх 
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урожайності у попередньому. При цьому R2 відповідно по культурах 

становило 0,50 і 0,59, відношення зерна до соломи – 1:1,53 і 1:1,33. 

 

Рис. 5.27. Вплив запасів рухомого калію 

на врожайність буряків цукрових 

 
Рис. 5.28. Вплив рівня врожайності буряків цукрових 

на запаси рухомого фосфору 
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На ячмені (додаток И.7), чині (додаток И.26), горосі (додаток И.27), 

також відзначається зворотна тенденція – зниження кількості фосфору в 

наступному році за підвищення врожайності зазначених культур у 

попередньому з R2=0,56–0,58. Соя (додаток И.32) та буряки цукрові 

(рис. 5.28) проявляють тенденцію до підвищення рухомості ґрунтового 

фосфору в наступному році в результаті зростання їх урожайності. Як буде 

показано пізніше це пов’язано з дією їх нетоварної продукції як добрива. 

Співставлення динаміки кількості рухомого калію та врожайності 

культур також показало існування певних чітко визначених тенденцій. 

Наприклад, на горосі, кукурудзі на силос, сої, ячмені після гречки 

прослідковується зворотна залежність між рівнем урожайності в 

попередньому році, та його запасами в наступному з R2=0,59–0,61. Тобто, 

чим вище врожайність культури тим більше винос біомасою калію і тим 

менша його кількість в орному шарі ґрунту. 

Отже, наведені результати свідчать, що вміст азоту, фосфору та калію в 

чорноземі типовому є дуже динамічним і стосовно специфіки умов окремих 

років визначається складним комплексом різних чинників, зокрема рівнем 

урожайності культур та обсягами виносу рослинами біогенних елементів з 

ґрунту. Наприклад, урожайність гороху (зерно + солома) за роками 

досліджень коливалась у межах 1,9–7,7 т/га. З цією біомасою з ґрунту 

відчужувалось 85–340 кг/га азоту, 25–95 кг/га фосфору та 53–216 кг/га калію. 

Урожайність основної та нетоварної продукції пшениці озимої коливалася 

від 3,6 до 12,8 т/га, відповідно, по елементах винос із ґрунту змінювався в 

межах 104–371, 36–128 і 75–265 кг/га. Сумарна за гичкою та коренеплодами 

продуктивність буряків цукрових коливалася від 21 до 48 т/га і з цією 

продукцією відчужувалося з ґрунту 89–203 кг/га азоту, 27–62 кг/га фосфору 

та 105–240 кг/га калію. Із зерном і соломою гречки в обсягах від 2,4 до 

5,9 т/га з ґрунту вилучалось 87–213, 33–81 і 92–226 кг/га відповідно по 

елементах. Сумарна врожайність соломи та зерна ячменю ярого коливалася 

від 1,6 до 6,4 з відчуженням з ґрунту 42–168 кг/га азоту, 17–67 кг/га фосфору 



257 

та 35–141 кг/га калію. Таке положення дає змогу припустити наявність 

впливу попередників на наступну культуру, зокрема, за використання 

природного фону родючості без штучного регулювання поживного режиму 

за допомогою промислових мінеральних добрив. 

Співставлення динаміки кількості рухомого калію та врожайності 

культур також показало існування певних чітко визначених тенденцій. 

Наприклад, на горосі (додаток И.13), кукурудзі на силос (додаток И.14), сої 

(додаток И.31), ячмені після гречки (рис. 5.22) прослідковується зворотна 

залежність між рівнем урожайності у попередньому році і його запасами в 

наступному з R2=0,59–0,61. Тобто, чим вище врожайність культури, тим 

більше винос біомасою калію і тим менше його кількість в орному шарі 

ґрунту. 

Дійсно, співставлення врожайності деяких попередників і наступних за 

ними культур показало існування певного взаємозв’язку. Так, наприклад, 

проявляється чітка тенденція до зниження продуктивності посівів пшениці 

озимої при підвищенні врожайності попередніх зернобобових культур 

(рис. 5.29). 

Рис. 5.29. Тенденція зміни врожайності пшениці залежно 

від продуктивності зернобобових культур 
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Це можна пояснити зниженням кількості азоту при зростанні 

врожайності гороху (додаток И.4). Навпаки, кормові культури, що самі по 

собі позитивно реагували на поліпшення азотного режиму ґрунту (дод. И.6), з 

підвищенням урожайності сприяли збільшенню продуктивності наступної 

пшениці озимої, яка водночас позитивно реагувала на збільшення вмісту 

азоту в ґрунті (додаток И.1). це можна пояснити негативною дією соломи 

зернобобових культур, яку застосовували на добриво безпосередньо під посів 

пшениці озимої, що не встигає розкластися. І, навпаки, може зв’язувати 

мінеральний азот ґрунту за широкого співвідношення вуглецю до азоту. 

Наприклад, в 1 т горохової соломи міститься 10 кг азоту і близько 500 кг 

вуглецю зі співвідношенням С:N=1:50 при оптимальному для швидкої 

деструкції рослинної біомаси співвідношенні 1:25. Тобто зі зростанням 

продуктивності зернобобових культур збільшується надходження в ґрунт 

нетоварної продукції, що супроводжується погіршенням його азотного 

режиму та зниженням урожаю наступної культури (дод. И.11). При цьому 

слід враховувати коливання співвідношення зерна до соломи за роками. На 

прикладі гороху помітна пряма залежність між зазначеним показником і 

запасами азоту в орному шарі у попередньому році (дод. И.10). Це ж 

відноситься і до інших культур (дод. И.28–И.30), що істотно впливало на 

обсяги надходження в ґрунт нетоварної продукції на добриво в сівозміні. 

Надземна маса кормових культур відчужується з поля повністю, вони 

не залишають після себе великої кількості нетоварної продукції у вигляді 

соломи, чим і пояснюється формування сприятливішого, порівняно з горохом 

і чиною, азотного режиму для наступної озимини (додаток И.15). Таким 

чином, усі чинники, що сприяють підвищенню врожайності зернобобових 

культур будуть негативно відбиватися на наступній пшениці озимій. 

Наприклад, це може бути поліпшення калійного режиму в попередньому до 

гороху році (додаток И.13). У цілому прослідковується тенденція 

несприятливої прямої дії соломи бобових культур на формування поживного 
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режиму ґрунту не тільки за азотним (рис. 5.30), але й за фосфатним і 

калійним режимами живленням. 

Рис. 5.30. Тенденція змін запасів гідролізного азоту залежно 

від кількості горохової соломи на добриво (пряма дія) 

Згідно схеми досліду після пшениці озимої наступними культурами по 

сівозмінах були гречка та буряки цукрові. Під ці культури також вносили 

нетоварну продукцію попередника. Обсяги надходження в ґрунт соломи 

пшениці озимої коливалися за роками у межах 2,6-7,2 т/га. З їх зростанням 

відзначається тенденція до зниження врожайності наступних гречки та 

буряків (додатки И.17, И.18). З одного боку це пояснюється широким 

співвідношенням С:N у пшеничній соломі – 95:1 та виникненням дефіциту 

доступних форм азоту навесні після посіву цих культур. З другого боку на ці 

процеси можуть впливати зміни умов зволоження та температурного режиму 

протягом холодного періоду року (див. рис. 5.1–5.3). За теплої зими та 

достатньої кількості опадів активність процесів мінералізації підвищується, 

накопичення мінеральних сполук азоту збільшується та поліпшується азотне 

живлення рослин. 
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Необхідно також вказати на позитивну післядію горохової соломи на 

продуктивність зазначених культур. Якщо пряма її дія на посіви пшениці 

озимої не була позитивною, то наступного року простежували позитивний 

взаємозв’язок між надходженням свіжої органічної речовини горохової 

соломи й урожайністю гречки (додаток И.19). Таке положення насамперед 

можна пояснити покращанням азотного живлення посівів після мінералізації 

солом’яної біомаси, кількість якої коливаєтьсь у межах 1,1–4,5 т/га. 

Аналогічну закономірність визначено за оцінкою післядії пшеничної соломи 

на запаси доступних форм азоту, фосфору та калію в ґрунті, що в цілому 

забезпечило позитивний вплив нетоварної продукції зернових культур на 

його поживний режим у часі у міру розкладання органічної речовини 

(рис. 5.31, додаток И.20). 

 

Рис. 5.31. Тенденції змін запасів гідролізного азоту залежно від кількості 

пшеничної і горохової соломи на добриво 

(післядія на II рік після внесення) 

Кореляційний аналіз урожайних даних гречки та наступної в сівозміні 

культури – ячменю ярого засвідчив наявність тенденції позитивного 



261 

взаємозв’язку. Встановлено, що зі зростанням кількості внесеної на добриво 

гречаної соломи підвищувався її позитивний вплив на врожайність ячменю 

ярого (додаток И.22). Співвідношення С:N у цій біомасі відносно високе і на 

відміну від соломи пшениці озимої (95:1) складає приблизно 50:1. Цим 

можна пояснити швидшу мінералізацію залишеної на полі влітку свіжої 

органічної речовини та позитивний вплив продуктів її розкладання на 

посіяний навесні ячмінь. Таке припущення підтверджено існуванням 

тенденції до коливання кількості сполук гідролізного азоту за змінних умов 

вирощування в окремі роки і кількості заробленої у ґрунт гречаної соломи 

(рис. 5.32). Такі ж тенденції виявлено стосовно запасів фосфору та калію 

(додаток И.23). 

 

Рис. 5.32. Тенденції змін запасів гідролізного азоту 

залежно від кількості гречаної соломи на добриво 

Водночас можна стверджувати лише про наявність загальних 

позитивних тенденцій, оскільки ефективність нетоварної продукції істотно 

коливається у часі і залежить від низки інших чинників, зокрема, від умов 
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зволоження, біологічної активності ґрунту, мінералізації різних фракцій його 

органічної речовини. При цьому обсяги надходження нетоварної продукції 

гречки коливалися від 2 до 5 т/га, з якими в ґрунт повертається 20–50 кг/га 

азоту, 8–20 кг/га фосфору, 32–80 кг/га калію. У міру розкладання органічної 

речовини ці елементи вивільняються і використовуються рослинами в 

процесі їх росту та розвитку, що і відбивається у кінцевому результаті на 

поліпшенні поживного режиму ґрунту. 

Аналогічні закономірності та тенденції відмічено за оцінки впливу 

нетоварної продукції буряків цукрових на поживний режим і врожайність 

ячменю ярого. Так, надходження в ґрунт гички коливалося, стосовно умов 

окремих років, у межах 8–15 т/га. У ній міститься 3,5 кг/т азоту, 0,9 кг/т 

фосфору та 4,4 кг/т калію, тобто з гичкою буряків за цих умов у ґрунт може 

повертатися відповідно 28–53, 7–13 і 35–66 кг/га цих елементів. 

Співвідношення С:N у гичці визначено на рівні 30:1, що зумовлює її швидку 

мінералізацію та повинно супроводжуватися покращанням поживного 

режиму ґрунту під наступним ячменем. Дійсно, в результаті порівняння рядів 

даних визначено тенденцію до позитивної реакції цієї культури на 

застосування гички зі зростанням її кількості за сприятливіших умов 

(дод. И.24). Очевидно, це тісно пов’язано з поліпшенням азотного живлення 

рослин внаслідок деструкції свіжої органічної речовини в період з осені до 

весни (рис. 5.33). Хоча поліном, що описує цей зв’язок, свідчить про 

наявність інших дієвих чинників, які впливають на процеси трансформації 

елементів живлення в ґрунті. Певні ознаки впливу застосування нетоварної 

продукції буряків цукрових прослідковуються стосовно забезпечення орного 

шару рухомими сполуками фосфору і калію наступного року (дод. И.23). 
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Рис. 5.33. Тенденції змін запасів гідролізного азоту 

залежно від кількості гички буряків на добриво 

Надходження соломи ячменю під горох коливалося за роки досліджень 

від 0,9 до 3,8 т/га. З нею в ґрунт поверталась досить значна кількість 

поживних речовин: 6–25 кг/га азоту, 2–9 кг/га фосфору та 13–53 кг/га калію. 

Не дивлячись на це, співвідношення в ній С:N достатньо широке і становить 

75:1, що може свідчити про високу вірогідність погіршення поживного 

режиму ґрунту в роки з підвищеним надходженням нетоварної продукції 

ячменю ярого в зв’язку з низьким темпами її мінералізації. Особливо висока 

така ймовірність за недостатньої кількості опадів, особливо в холодний 

період року. Природно, що подібні коливання умов зволоження і 

надходження в ґрунт солом’яної маси впливатимуть і на наступні культури. 

Наприклад, урожай зеленої маси кукурудзи коливався у межах 

13–45 т/га. Порівняння динаміки врожайності цієї культури з динамікою 

надходження в ґрунт органічної речовини і динамікою запасів гідролізного 

азоту вказує про існування певного зв’язку між цими процесами. 

Встановлено тенденцію до зниження виходу зеленої маси та запасів 

доступного азоту зі зростанням кількості соломи в сприятливі для ячменю 
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роки. При чому на графіку (рис. 5.34) видно, що в перші роки несприятливий 

вплив її підвищеної кількості не проявлявся, але з часом негативна дія 

органічної речовини з широким співвідношенням С:N посилювались. Це 

підтверджено відповідним коливанням запасів доступного азоту і фосфору 

внаслідок недостатньо швидкої мінералізації соломи за прямого її внесення 

під кукурудзу (додаток И.24). Водночас, ознак впливу соломи ячменю на 

калійний режим ґрунту не прослідковується. 

 

Рис. 5.34. Тенденція зміни врожайності кукурудзи на силос 

залежно від обсягів надходження у ґрунт соломи ячменю 

Отже отримані результати свідчать, що у сівозмінах відбувається 

динамічний процес формування запасів біогенних елементів на який у часі з 

різною активністю впливає складний комплекс чинників. Це, окрім 

безповоротного відчуження азоту, фосфору та калію з основною продукцією, 

є періодичне зв’язування елементів надлишками органічного вуглецю 

нетоварної продукції з наступним поновленням їх запасів з недоступних 

сполук, що відбувається з різною інтенсивністю під дією інших чинників, 

зокрема змінних гідротермічних умов. Усі ці процеси переплітаються в часі, 
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що ускладнює виявлення їх значимості у формуванні поживного режиму 

ґрунту, врожаю окремих культур, встановлення їх специфічного 

взаємовпливу в сівозмінах. Однак довгий ряд експериментальних даних дає 

змогу припустити, що одним із визначальних чинників у формуванні 

продуктивності цих сівозмін є азотний режим ґрунту. Це видно на 

рисунку 5.35 на якому показано динаміку врожайності ячменю – заключної 

культури сівозміни та гороху – першої культури сівозміни і запаси 

доступного для рослин азоту в рік збирання врожаю цих культур. Отримані 

результати свідчать про наявність тенденції однакового впливу кількості 

цього елемента на врожайність гороху та ячменю, не дивлячись на те, що 

ґрунтові зразки для агрохімічного аналізу відбиралися перед збиранням 

врожаю ячменю. Аналогічна спрямованість процесів відзначалася при аналізі 

врожайних даних у такій площині інших бобових культур, яка в кінцевому 

результаті має позитивний вплив нетоварної продукції на їх урожайність 

зокрема, та на азотний режим сівозміни в цілому (додаток И.33). Це може 

також вказувати на загальну позитивну дію рослинних решток на 

формування запасів азоту в цілому по сівозміні, а також показує значення в 

ній бобової компоненти порівняно з кукурудзою. По інших елементах 

(фосфор і калій) такого ефекту не відзначали, спостерігали лише вплив їх 

кількості в зразку, відібраному в поточному році, на продуктивність посівів у 

наступному. 

Зазначені вище тенденції також характерні для сівозміни з 

однорічними травами. Так, урожайність цієї кормової сумішки коливається в 

межах 7–24 т/га. Ці коливання мають позитивний зв’язок із забезпеченням 

ґрунту азотом – чим більші запаси цього елементу – тим вище врожайність 

сумішки (додаток И.37). Навпаки, у рік вирощування вико-вівсяної сумішки 

можна відзначити тенденцію до зниження вмісту в ґрунті доступного 

фосфору. Коливання вмісту рухомого калію не залежало від рівня 

врожайності однорічних трав у ці ж літа. У цілому тенденції формування 

азотного та фосфатого живлення рослин виявилися аналогічними тим, що 
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складалися під іншими бобовими культурами (додатки И.40–И.42). Ці 

тенденції, переважно, зводяться до позитивної дії відходів рослинництва на 

поживний режим ґрунту та продуктивність гороху, чини, однорічних трав і 

сої. Небобова кукурудза зі зростанням кількості соломи знижує врожай 

зеленої маси. Збільшення врожайності всіх культур супроводжувалось 

зниженням запасів біогенних елементів у наступному році в результаті 

підвищення їх виносу рослинною біомасою. 

 

Рис. 5.35. Тенденція змін врожайності гороху залежно 

від обсягів надходження у ґрунт соломи ячменю 

З іншого боку, інтенсивне накопичення основних елементів живлення в 

сприятливому минулому році в більшості випадків супроводжувалось 

підвищенням урожайності культур у наступному. Тобто, формування 

продуктивності сівозмін у системі органічного землеробства без штучного 

регулювання поживного режиму ґрунту за допомогою добрив є складним 

багаточинним процесом. Відповідно для виявлення кількісних значень 

впливу та взаємовпливу цих чинників потрібно розробити нові методологічні 

підходи з проведення досліджень на більш високому інструментальному 

рівні зі своєчасним отриманням експериментальних даних у необхідних 
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Рис. 5.36. Тенденції змін запасів азоту, фосфору та калію і 

продуктивності сівозміни (суха маса основної та нетоварної продукції) 

обсягах, з їх опрацюванням сучасними інформаційними засобами, 

встановленням достовірних залежностей і побудовою математичних моделей 

формування поживного режиму та продуктивності сівозмін стосовно змінних 

зовнішніх чинників. Адже існування встановлених вище тенденцій у 

кінцевому результаті підтверджується наявністю взаємозв’язку між 

продуктивністю сівозміни та поживним режимом ґрунту (рис. 5.36). 

Наприклад, вихід сухої маси в середньому по сівозміні, що включає горох і 

буряки цукрові в попередньому році, має зворотній вплив на запаси азоту, 

фосфору та калію, а з підвищенням кількості цих елементів у поточному та 

попередньому роках супроводжується збільшенням продуктивності сівозміни 

і в поточному і в наступному році. 

Необхідно також відзначити вплив нетоварної продукції, як на 

поживний режим ґрунту, так і на вихід основної продукції наступного року 

після її заорювання. Так з рисунка 5.37 видно, що із збільшенням обсягів 

внесення свіжої органічної речовини соломи та гички в цілому по сівозміні 

відзначається тенденція до підвищення її продуктивності. Очевидно, це 
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можна пояснити поліпшенням мінерального живлення культур сівозміни 

(дод. И.35). Впливу кількості внесених на добриво відходів рослинництва на 

запаси обмінного калію не встановлено. 

 

Рис. 5.37. Зв’язок між надходженням нетоварної продукції на добриво 

в попередньому році на продуктивність сівозміни в наступному 

 

Рис. 5.38. Тренди змін запасів елементів живлення в часі 
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Оцінка спрямованості динаміки кількості біогенних елементів вказує 

на відносну її стабільність у часі (рис. 5.38). По калію визначено тенденцію 

до зростання. За такої динаміки живлення врожайність пшениці озимої у часі 

має тренд до підвищення, буряків цукрових – до зниження, гороху та ячменю 

ярого – залишалась, приблизно, на одному рівні. Продуктивність сівозміни 

розрахована в зернових одиницях (з. од.) на гектар сівозмінної площі також у 

часі не змінюється та її тренд стабілізується на рівні 3 т/га (рис. 5.39). 

На прикладі сівозміни з горохом і буряками цукровими ми розрахували 

обсяги відчуження азоту, фосфору та калію за період проведення досліджень 

(з 1996 по 2015 рр.). Оскільки нетоварну продукцію всіх культур 

застосовували на добриво, то при розрахунках враховувався винос елементів 

живлення тільки основною продукцією. Приймалося, що 1 т зерна гороху 

містить 33,4 кг азоту, 8,4 – фосфору і 13,0 кг калію, 1 т зерна пшениці 

озимої – 20,7; 7,4 і 4,9 кг, відповідно, 1 т коренеплодів буряків цукрових – 

2,07; 0,76 і 2,22 кг та 1 т зерна ячменю – 18,4; 7,6 і 5,3 кг [594]. Сумарно за 

зазначений період (20 років) у такій сівозміні було отримано майже 40 т 

зерна гороху, 70 т зерна пшениці озимої, 460 т коренеплодів буряків 

цукрових і 40 т зерна ячменю. З цією продукцією з ґрунту винесено 4,4 т/га 

азоту, 1,2 т фосфору і майже 2,1 т/га калію. Середні запаси цих елементів у 

30 см шарі ґрунту становили 400, 440 і 450 кг/га, відповідно. Тобто за цими 

розрахунками можна було б очікувати істотного зниження їх кількості в 

орному шарі. Але очевидним є той факт, що поживний режим чорнозему 

типового є відносно стабільним, хоча коливання у часі можуть бути 

значними. Це свідчить про здатність ґрунту вивільняти елементи живлення з 

недоступних сполук у міру зниження їх концентрації в ґрунтовому розчині. 

Не виключена також можливість поглинання азоту, фосфору та калію з 

глибших шарів ґрунту. Якщо вміст валового азоту в чорноземі типовому 

становив 0,3 %, валових фосфору – 1300 та калію – 20000 мг/кг, то в разі їх 

вивільнення до доступних для рослин сполук можна розраховувати на 

отримання з 50 см шару 12,7 і 100 т/га кожного з цих елементів, відповідно. 
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Без врахування азотфіксації та інших прибуткових статей балансів за 

фактичного рівня продуктивності сівозмін цих запасів гіпотетично по азоту 

вистачить на 50, по фосфору – на 120 і по калію – на 1000 років. 

 
Рис. 5.39.Тренди змін урожайності культур 

і продуктивності сівозмін у часі 

Висновки до розділу 5 

1. За сучасних кліматичних змін відбулося значне погіршення умов 

природного вологозабезпечення регіону, що обмежує реалізацію потенціалу 

родючості ґрунту і, як наслідок, рівня продуктивності сільськогосподарських 

культур. Середнє значення ГТК у 1995–2005 рр. за квітень–вересень 

становило 1,0–1,2, що за шкалою оцінки відповідає слабкому зволоженню, а 

в останні роки менше 0,7 – сильно посушливі умови. 

2. Виявлено, що врожайність культур і продуктивність сівозмін мають 

математичний зв'язок із кількістю опадів і температурою повітря на певних 

етапах вегетаційного періоду сільськогосподарських культур. Отримані дані 

сприятимуть більш ефективному використанню природних ресурсів, або 
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впровадженню штучних систем регулювання умов зволоження, включаючи і 

органічне землеробство. 

3. Кореляційний аналіз багаторічних рядів урожайних даних пшениці 

озимої, умов зволоження, агрохімічних показників родючості ґрунту показав 

наявність прямого зв’язку між КВБ і кількістю доступного азоту, запасами 

азоту та урожайністю зерна і зворотнього зв’язку між азотним режимом і 

співвідношенням між основною та нетоварною продукцією. Достовірного 

зв’язку між основною і нетоварною продукцією гречки та буряків цукрових 

не встановлено. 

4. Дослідженнями встановлено що, попередники найбільше впливають 

на пшеницю озиму та буряки цукрові. Сприятливі умови складаються в 

сівозміні з чистим паром, менш ефективною є сівозміна з кукурудзою на 

силос. Істотний вплив перших культур сівозмін у часі проявився однаково як 

на основну так і на нетоварну продукцію, що відбилося у вирівнюванні 

співвідношення між ними, що слід враховувати в органічному землеробстві. 

5. Встановлено статистичну залежність між втратами гумусу та 

надходженням рослинної біомаси по сівозмінах. Компенсація втрати гумусу 

досягається збільшенням кількості внесеної біомаси на 0,6–1,0 т/га, або на 

16–33 %, у середньому по сівозмінах – на 25 %. 

6. Встановлено наявність взаємозв’язку між продуктивністю сівозмін і 

поживним режимом ґрунту, позитивний вплив поліпшення азотного 

живлення рослин на розширення співвідношення основної та нетоварної 

продукції. Зниження продуктивності гречки й однорічних трав в дослідах 

пов’язано із супутньою специфічною дією соломи з широким 

співвідношенням азоту та вуглецю. Позитивний вплив підвищення 

забезпеченості ґрунту рухомим калієм чіткіше прослідковується на бобових 

культурах і буряках цукрових. 

7. Тренд кількості доступних сполук азоту та фосфору в чорноземі 

типовому в часі не змінюється, а рухомого калію навіть збільшується. При 

цьому тренд продуктивності сівозмін також є стабільним на рівні 3 т з 1 га, 
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що актуально за впровадження органічної системи землеробства в умовах 

регіону без застосування агрохімікатів. 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 5, 

опубліковано в працях [565]. 

У Розділі 5 використані наукові джерела [438, 561–564, 566–594]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРСПЕКТИВНИХ 

ОРГАНІЧНИХ АГРОЕКОСИСТЕМ 

6.1. Економічна й енергетична ефективність сівозмін 

Для більш повної оцінки сівозмін їх необхідно порівнювати не лише за 

чергуванням культур, але і за складом, виходом продукції на гектар ріллі. 

Науково-дослідними закладами встановлено, що ефективність різних 

сівозмін залежить від насичення їх відповідними культурами, чергування 

культур у них, а також від системи обробітку ґрунту, рівня механізації та 

інших складових. При цьому необхідно враховувати, що підвищення 

загальної ефективності сівозмін, перш за все, можна досягти за рахунок 

насичення їх найціннішими культурами в оптимальних розмірах [233, 

595, 596]. 

На сьогодні окремо існують два методичних підходи до аналізу 

ефективності виробництва сільськогосподарської продукції: енергетичний і 

економічний. Останній ґрунтується на ринкових засадах визначення 

ефективності виробництва в процесі відтворення сукупності виробничих 

ресурсів, а також враховує спожиту у виробничому процесі частку 

ресурсів [597]. 

Одними із основних показників економічної оцінки використання 

результатів науково-дослідних робіт є приріст виробництва продукції та 

отриманий річний економічний ефект на одиницю площі. Річний 

економічний ефект являє собою сумарну економію всіх виробничих ресурсів 

(земельних, трудових, матеріальних, включаючи енергетичні, фінансові та 

інші), яку отримує виробництво внаслідок впровадження запропонованих 

рішень. Крім річного економічного ефекту, розраховують також приріст 

валової продукції, підвищення продуктивності на одиницю посіву, 

рентабельність виробництва продукції, підвищення продуктивності праці 

та ін. [598]. 
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При визначенні річного економічного ефекту слід забезпечити 

співвідношення порівнюваних сівозмін: за об’ємом виробленої продукції; за 

якісними параметрами; за чинником часу; за методом нарахування 

натуральних і вартісних показників; за цінами які використані для того, щоб 

показати затрати та отриманий ефект; за соціальними чинниками 

виробництва та використання продукції; а також уплив на навколишнє 

середовище. Порівняння варіантів за вихідними даними проводять за рівності 

всіх інших умов окрім змін, викликаних використанням запропонованих 

науково-дослідних рішень [599]. 

Порівняння варіантів з вихідними, які проводять при рівності всіх 

інших умов окрім змін, викликаних впровадженням науково-дослідних 

рішень. При визначенні очікуваного економічного ефекту вихідні показники 

по новому варіанту беруть з даних виробничої перевірки або експерименту 

на основі відповідних організаційно-технологічних розрахунків або 

проведеній виробничій перевірці. Використовуються фактичні дані 

первинного агротехнічного та статистичного обліку, бонітетів ґрунтів, 

затверджених звітних калькуляцій фактичної собівартості та бухгалтерських 

звітів конкретного об’єкту [600]. 

Прибуток – це частина додаткової вартості виробленої продукції, що 

залишилася після відрахування витрат на її виробництво, який розраховують 

на одиницю площі. Окрім прибутку, також основними економічними 

показниками ефективності є виробничі витрати на 1 га посіву та рівень 

рентабельності. Витрати на 1 га посіву обчислюють на основі нормативних 

показників складених технологічних карт, а також методичних рекомендацій. 

До виробничих витрат належать оплата праці, механізовані роботи, 

вартість палива та мастильних матеріалів, мінеральних добрив, пестицидів, 

насіння, відрахування на амортизацію, поточний ремонт, загальновиробничі 

витрати тощо. 

Розвиток агропромислового комплексу повинен іти в тісному зв’язку з 

охороною навколишнього природного середовища, з виробництвом 
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екологічно безпечної продукції, з розробленням та впровадженням 

екологічно чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур, з 

проведенням і оцінкою досліджень у певному аспекті [601]. 

При вирощуванні сільськогосподарської продукції у сівозмінах 

необхідно не лише одержувати високі врожаї якісної продукції, а також мати 

прибуток і високу рентабельність [602]. 

Є. О. Юркевич досліджував вісім варіантів сівозмін, насичених 

зерновими культурами на 50,0–75,0 %, зернобобовими – 8,3–20,0 %, 

олійними – 12,5-37,5 %. Сівозміни забезпечили високу економічну 

ефективність за 58,4–75,0 % насичення зерновими та зернобобовими та 12,5–

37,5 % олійними культурами з їх науково обґрунтованим розміщенням і 

співвідношенням. Для отримання найвищого умовно чистого прибутку слід 

впроваджувати зерно-просапну сівозміну з 58,4 % зернових і зернобобових 

та 33,4 % олійних культур [603]. 

На дослідному полі ХНАУ впродовж 1996–2015 рр. вивчали 

продуктивність різних короткоротаційних польових сівозмін та проведено 

економічну їх оцінку. 

Для економічної оцінки ефективності сівозмін необхідно визначити 

систему взаємопов’язаних показників, які повинні найбільш об’єктивно 

характеризувати її рівень [604]. 

При проведені дослідів за органічної системи удобрення мінеральні 

добрива та пестициди в сівозмінах не вносили, тому у витрати з вирощування 

сільськогосподарських культур їх не враховували. У розрахунки економічної 

ефективності різних сівозмін закладена вартість урожаю 

сільськогосподарських культур для Харківської області згідно оперативної 

інформації про рівень середніх закупівельних цін на основні види 

сільськогосподарської продукції та продукти її переробки (Директорату 

розвитку аграрного сектору Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України. Інформаційно-аналітичний портал АПК 

України) [605]. 
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Таблиця 6.1 

Економічна ефективність різних сівозмін короткої ротації 

залежно від першої та третьої культур за органічної системи удобрення, 

у розрахунку на 1 га, середнє за 1996–2015 рр. 

Примітка:* чисельник – у сівозмінах із буряками цукровими, 

знаменник – у сівозмінах із гречкою 

Розрахунки економічної ефективності в сівозмінах із буряками 

цукровими показали, що максимальний чистий прибуток отримано в 

сівозмінах з квасолею – 8959 грн/га, нижчий – з соєю –7578 грн/га, найвищий 

рівень рентабельності у цих сівозмінах складав відповідно 79,4 і 67,1 % 

(табл. 6.1). Підвищення цих показників у зазначених сівозмінах обумовлено 

найвищими значеннями вартості продукції та порівняно невеликими 

виробничими витратами. Так, вартість продукції в сівозміні з квасолею була 
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Продуктивність 

сівозміни, т к.-п. од. 
3,21* 

2,17 

3,75 

2,71 

3,53 

2,55 

3,72 

2,66 

3,71 

2,68 

3,78 

2,77 

3,36 

2,39 

3,39 

2,44 

Вартість продукції, 

грн 
14847 

12551 

17363 

14865 

16145 

13774 

17221 

14474 

18152 

15652 

18870 

16414 

20246 

17977 

16878 

14579 

Виробничі витрати, 

грн 
9679 

8774 

11231 

10206 

10712 

9690 

10802 

9735 

11484 

10407 

11292 

10487 

11287 

10349 

13116 

11975 

Собівартість 

1 т к.-п. од., грн 
3015 

4043 

2995 

3766 

2908 

3800 

2904 

3660 

3095 

3883 

2987 

3786 

3359 

4330 

3869 

4908 

Умовно чистий 

прибуток, грн 
5168 

3777 

6132 

4695 

5433 

4084 

6419 

4739 

6668 

5245 

7578 

5927 

8959 

7628 

3762 

2604 

Рівень 

рентабельності, % 
53,4 

43,0 

54,6 

46,0 

50,7 

42,1 

59,4 

48,7 

58,1 

50,4 

67,1 

56,5 

79,4 

73,7 

28,7 

21,7 
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найвищою – 20246 грн/га. Сівозміна з соєю поступалася за цим показником – 

18870 грн./га, тому отримали зниження умовно чистого прибутку порівняно з 

попередньою сівозміною на 1376 грн/га менше. Деяке зниження умовно-

чистого прибутку отримали в сівозмінах із зайнятим вико-вівсяною 

сумішкою, паром, горохом і сочевицею, відповідно 6668, 6419 і 6132 грн/га. 

У цих сівозмінах також визначено зниження рівня рентабельності. 

Встановлено зниження чистого прибутку в сівозмінах із чиною та 

чистим паром. Як видно з даних таблиці 6.1, це відбувалося за рахунок 

зменшення продуктивності цих сівозмін. За нашими даними кількість  кормо 

протеїнових одиниць у цих сівозмінах помітно зменшувалася,що впливало на 

показник вартості продукції, який був найнижчим і складав, відповідно – 

14847 і 16145 грн/га. 

Найбільші виробничі витрати були в сівозміні з кукурудзою на силос – 

13116 грн/га, з цієї причини встановлено і найменший рівень чистого 

прибутку та рентабельності, відповідно, – 3762 грн/га і 28,7 %. 

Подібну тенденцію визначено і в розрахунках економічної 

ефективності сівозмін з гречкою, де також найвищі показники умовно 

чистого прибутку отримали у сівозмінах з квасолею (7628 грн/га) та соєю 

(5927 грн/га) і рентабельності, відповідно 73,7 і 56,5 %, а найнижчими ці 

показники були у сівозміні з кукурудзою на силос. 

Слід зазначити, що продуктивність сівозмін з гречкою була нижчою в 

середньому в 1,4 рази, порівняно з сівозмінами, де третьою культурою були 

буряки цукрові. Найвищий умовно чистий прибуток забезпечила сівозміна, 

де попередником пшениці озимої булла квасоля – 7628 грн/га. При чому, ця 

сівозміна мала не найвищу продуктивність – 2,39 т к.-п. од./га, що в 

середньому менше на 0,25 т к.-п. од./га ніж у сівозмінах з рештою бобових 

культур і кукурудзою на силос. Цій сівозміні поступалась тільки парова, в 

якій продуктивність була нижчою на 0,22 т к.-п. од/га. 

Як показали розрахунки, у сівозміні з квасолею отримано більший 

прибуток за рахунок зменшення виробничих витрат. Крім того, у ній був 
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вищий показник вартості продукції – 17977 грн/га, що в середньому вище на 

3017 грн./га порівняно з іншими сівозмінами і на 5426 грн./га – ніж у паровій, 

що робить її перспективною для органічного землеробства. 

Отже, за органічної системи удобрення найвищі показники економічної 

ефективності (умовно чистий прибуток і рівень рентабельності) забезпечила 

сівозміна з квасолею. Інші бобові культури: горох, чина, сочевиця, соя та 

зайнятий вико-вівсяною сумішкою пар, які розміщували у першому полі 

сівозмін, знижували економічну ефективність виробництва. Мінімальними ці 

показники були у сівозмінах з кукурудзою на силос та чистим паром. 

Енергетична ефективність різних сівозмін. Основою функціонування 

усіх систем є енергія. Тому вивчення природних процесів на енергетичній 

основі дає можливість мати уявлення про всі явища у загальному вигляді. 

Енергія виступає загальною мірою руху та взаємодії всіх видів матерії, 

зв’язує у систему наші уявлення про різноманітні явища природи. Таким 

чином, системно-енергетичний підхід – методична спрямованість досліджень 

складних систем із позиції їх енергетичного стану [606, 607]. 

В останні десятиріччя у літературі широко використовується показник 

енергетичної ефективності технологій вирощування польових культур – 

коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее), що визначається 

співвідношенням сумарних енерговитрат і виходу енергії врожаю. Але 

необхідно відмітити, що підвалини енергетичної оцінки були закладені ще у 

другій половині XIX ст. Подолінським С. А. [608]. На цей час енергетичний 

аналіз став загальноприйнятим і відбиває енергетичну віддачу у вигляді 

рослинницької продукції на одиницю витрачених енергетичних ресурсів 

промислового походження [333, 609–614]. 

Кінцевою метою сільськогосподарського виробництва є ефективне 

перетворення енергії сонячного проміння в хімічну енергію органічної 

речовини. Процеси трансформації мінеральної й органічної речовини, 

біохімічні та фізіологічні зміни, активність ґрунтових організмів, 
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функціонування екосистем у цілому супроводжуються енергетичними 

витратами [615, 616]. 

За даними О. К. Медведовського, П. І. Іваненка, М. М. Севєрнєва, 

В. А. Токарєва та інших суть енергетичної оцінки полягає в тому, що 

ефективність технології визначається співвідношенням кількості енергії, 

отриманої з врожаєм, до кількості витраченої непоновлюваної енергії [617]. 

Крім того, енергетичний аналіз дозволяє встановити екологічно допустимі 

межі енергонасичення на одиницю площі. Так, А. А. Жученко вважає, що 

витрати непоновлюваної енергії, що досягають 20–30 ГДж/рік, є межею, за 

якою подальше збільшення антропогенного навантаження в агросистемах 

стає реально небезпечним для екологічної рівноваги природного середовища, 

оскільки перевищує її компенсаторний потенціал [618]. 

Енергетична оцінка технологічних рішень – це визначення ступеня 

окупності затрат сукупної енергії яка накопичена в урожаї, а також 

визначення енергоємності виробництва одиниці спожитої вартості. 

Розрахунки енергетичної ефективності показали, що бобові культури 

як попередники пшениці озимої в короткоротаційних сівозмінах за 

органічної системи удобрення забезпечували коефіцієнт енергетичної 

ефективності у межах від 1,23 з сочевицею до 1,38 з горохом і соєю. У 

сівозмінах з чиною та вико-вівсяною сумішкою він складав 1,31. Найнижчим 

співвідношення між енергоємністю врожаю та енергетичними витратами 

було у варіантах з кукурудзою – 1,01 і чистим паром – 1,20 (табл. 6.2). 

Таким чином, вирішення питання про запровадження сівозмін повинно 

проводитися для кожної агрокліматичної зони з урахуванням собівартості та 

рентабельності їх впровадження. Наведенні дані дозволяють стверджувати, 

що за умов Східного Лісостепу шляхом посіву бобових культур можна 

підвищити продуктивність сівозміни і досягти високого економічного 

ефекту. 

Окупність одиниці поживних речовин мінеральних добрив врожаєм 

коренеплодів буряків цукрових для розрахункової та рекомендованої доз 
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була близькою і збільшення дози знижувало цей показник у більшості ланок 

сівозмін, окрім ланки, де передпопередником буряків цукрових був горох. 

Таблиця 6.2 

Енергетична ефективність короткоротаційних сівозмін, 

у розрахунку на 1 га, за 1996–2015 рр. 

Примітка * чисельник – у сівозмінах із буряками цукровими, 

знаменник – у сівозмінах із гречкою 

Нинішні ринкові умови вимагають від виробників максимальної 

окупності витрат на удобрення. Мінеральні добрива, які вносили під 

сільськогосподарські культури, підвищуючи їх урожайність, є матеріальною 

основою майбутніх урожаїв. Застосування мінеральних добрив пов’язане зі 

значними матеріальними витратами. Тому важливою є окупність фінансових 

витрат на внесення добрив. За ринкових умов застосування добрив повинно 

давати прибуток. Проте економічні розрахунки, які пов’язані з 

використанням добрив, мають певну специфіку, адже складові розрахунків 

досить динамічні. 

Показник 

Попередник пшениці озимої 

ч
и

ст
и

й
 п

ар
 

го
р
о
х
 

ч
и

н
а 

со
ч

ев
и

ц
я
 

в
и

к
о
-о

в
ес

 

со
я 

к
в
ас

о
л
я 

к
у

к
у
р

у
д

за
 

Продуктивність 

сівозміни, т к.-п. од. 
3,21* 

2,17 

3,75 

2,71 

3,53 

2,55 

3,72 

2,66 

3,71 

2,68 

3,78 

2,77 

3,36 

2,39 

3,39 

2,44 

Енергетичні 

витрати, гкал 
12,3 

9,0 

13,0 

10,5 

12,0 

10,2 

12,9 

10,3 

13,4 

10,4 

13,1 

10,6 

13,2 

10,0 

15,4 

10,1 

Енергоємність 

уражаю, гкал 
14,7 

9,9 

18,2 

12,3 

15,7 

11,6 

15,9 

12,1 

17,6 

12,2 

18,1 

12,4 

17,7 

10,9 

15,5 

11,1 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

1,20 

1,10 

1,40 

1,17 

1,31 

1,14 

1,23 

1,17 

1,31 

1,17 

1,38 

1,17 

1,34 

1,09 

1,01 

1,10 
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До основних економічних показників, які найчастіше приводять в 

економічних розрахунках належать величина чистого прибутку та рівень 

рентабельності. Чистий прибуток визначається як різниця між вартістю 

додаткової продукції, яку одержали від застосування добрив і витратами, 

пов’язаними із застосуванням добрив. Вартість продукції брали за біржовими 

цінами на жовтень 2020 р., а нетоварну продукцію оцінювали в перерахунку 

на кормові одиниці за ціною вівса. Витрати на застосування добрив (за 

прайсом ТОВ «Дельта Агро») витрат на транспортування та внесення (10 % 

від вартості) та витрат на збирання додаткової продукції, яку одержали за 

рахунок добрив. Підживлення пшениці озимої N30 було агрономічно 

вигідним, що позначилося також на економічних показниках (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Економічна ефективність вирощування пшениці озимої за 

органо-мінеральної системи удобрення, середнє за 2006–2014 рр. 

Попередник 
Приріст 

зерна, т 

Вартість 

приросту, 

грн 

Витрати, 

грн 

Чистий 

прибуток, 

грн 

Рівень 

рентабельності, 

% 

Чистий пар 0,27 1504 1388 116 8,4 

Горох 0,55 3063 2107 956 45,4 

Чина 0,55 3063 2107 956 45,4 

Вико-овес 0,54 3008 2082 926 44,5 

Соя 0,55 3063 2107 956 45,4 

Кукурудза 0,47 2618 1902 716 37,6 

Як свідчать дані табл. 6.3 внаслідок отримання істотних приростів 

урожайності зерна пшениці озимої від азотного підживлення економічні 

показники були досить вагомі. Навіть після чистого пару за приросту 

врожайності 0,27 т/га отримали 116 грн/га чистого прибутку. Найвищі 

економічні показники від азотного підживлення пшениці озимої отримали за 

розміщення її після зернобобових культур і бобово-злакової сумішки, де 

чистий прибуток становив від 926 до 956 грн/га за рівня рентабельності 44,5–

45,4 %. 
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Розрахунки показали, що з економічного погляду, внесення 

мінеральних добрив під буряки цукрові було також вигідним (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Економічна ефективність вирощування буряків цукрових за органо-

мінеральної системи удобрення, у розрахунку на 1 га 

У
д

о
б

р
ен

н
я 

Передпопередник 
Прибавка 

від 

добрив, т 

Вартість 

прибавки, 

грн. 

Витрати на 

удобрення, 

грн. 

Чистий 

прибуток, 

гр. Р
ів

ен
ь
 

р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

і,
 

%
 

С
о

л
о

м
а 

п
ш

ен
и

ц
і 

+
 

N
9
0
Р

1
1

5
К

5
8
 

Чистий пар 6,9 5127 3936 1191 30,3 

Горох 7,2 5350 4022 1328 33,0 

Чина 7,0 5201 3965 1236 31,2 

Вико-овес 6,8 5052 3908 1144 29,3 

Соя 6,6 4904 3851 1053 27,3 

Кукурудза 7,2 5350 4022 1328 33,0 

С
о

л
о

м
а 

п
ш

ен
и

ц
і 

+
 

N
1
2

0
Р

1
2
0
К

1
2
0
 

Чистий пар 9,2 6836 4880 1956 40,0 

Горох 9,5 7059 4960 2099 42,3 

Чина 8,6 6390 4721 1669 35,4 

Вико-овес 8,6 6390 4721 1669 35,4 

Соя 7,8 5795 4509 1286 28,5 

Кукурудза 8,2 6093 4615 1478 32,0 

З даних таблиці 6.4 видно, що в економічних умовах, які склалися на 

жовтень 2020 р. й урожайність у 2009–2010 рр. прибавка врожаю буряків 

цукрових від добрив у дозах N90Р115К58 і N120Р120К120 варіювала в межах 3,4–

7,5 і 4,9–8,3 т/га, що за нинішнього рівня цін забезпечило високі економічні 

показники. За розрахункової дози добрив найвища сума чистого прибутку 

виявивсь у ланках з горохом і кукурудзою на силос – 1328 грн./га за рівня 

рентабельності 33 %. Інші варіанти не дотягували до цього рівня. 

Внесення під буряки цукрові N120Р120К120 було економічно виправданим 

у всіх ланках сівозмін – добриво в ланці з соєю забезпечило найменший 
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прибуток. Найвищий прибуток зафіксовано в ланках із горохом і чистим 

паром – 2099 і 1956 грн/га за рівня рентабельності 42,3 і 40,0 %. 

Таким чином, удобрення буряків цукрових дозами N90Р115К58 і 

N120Р120К120 навіть за нинішнього рівня цін було економічно доцільним. При 

дозах N90Р115К58 і N120Р120К120 величина чистого прибутку складала відповідно 

1053–1328 і 1286–2099 грн/га, рівень рентабельності – 27,3–33,0 і 28,5–

42,3 %. 

Унаслідок значного диспаритету цін на продукцію, зокрема, зерно 

ячменю та мінеральні добрива, економічні показники були невисокими 

(табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Економічна ефективність вирощування ячменю ярого, 

за органо-мінеральної системи удобрення, в розрахунку на 1 га, 

у середньому за 2006–2013 рр. 

Удобрення 
Перша 

культура 

сівозміни 

Приріст 

врожаю 

зерна, т 

Вартість 

приросту, 

грн 

Витрати на 

удобрення, 

грн 

Чистий 

прибуток, 

грн 

Рівень 

рентабель

ності, % 

Гичка 

буряків+

N40Р40К40 

чистий 

пар 

0,40 2252 1810 442 24,4 

горох 0,42 2365 1855 510 27,5 

чина 0,38 2139 1765 374 21,2 

вико-овес 0,35 1971 1697 274 16,1 

соя 0,33 1858 1625 233 14,3 

кукурудза 0,38 2139 1765 374 21,2 

Гичка 

буряків+

N60Р60К60 

чистий 

пар 

0,65 3659 2715 944 34,8 

горох 0,63 3547 2673 874 32,7 

чина 0,62 3491 2653 838 31,6 

вико-овес 0,60 3378 2611 767 29,3 

соя 0,52 2928 2444 484 19,8 

кукурудза 0,56 3153 2527 626 24,8 

Як видно з даних таблиці 6.5, всі ланки сівозмін виявились економічно 

вигідними. Удобрення ячменю дозою мінеральних добрив N40Р40К40 у 

сівозміні, де першою культурою була соя, забезпечило невисокий приріст 



284 

урожаю, що практично лише відшкодувало витрати на добрива і ця ланка 

сівозміни виявилась найменш економічно доцільною за теперішнього рівня 

цін на зерно та добрива. Слід відзначити невеликий розмір чистого прибутку 

з 1 га від внесення мінеральних добрив та невисокий рівень рентабельності 

для більшості ланок сівозмін. Найвигіднішою ланкою виявилась ланка з 

чистим паром з дозою N60Р60К60, де величина чистого прибутку становила 

944 грн. за рівня рентабельності 34,8 %. 

6.2. Очікувана економічна ефективність різних моделей 

агроекосистем 

У технології вирощування зернових, а також інших 

сільськогосподарських культур основним заходом біологізації є сівозміна. 

У цьому підрозділі оцінимо потенціал біопродуктивності чорнозему 

типового в Східному Лісостепу України в системі органічного землеробства, 

розробимо перспективні моделі аграрного виробництва з отриманням 

органічних продуктів рослинництва та тваринництва з досягненням високого 

рівня прибутковості господарства. 

Ланки сівозмін розглянемо в розрізі напрямів спеціалізації аграрного 

виробництва. Сівозміна, що складається із зернових, зернобобових і 

круп’яних культур імітує рослинницьку галузеву структуру. Сівозміна, що 

включає кормові культури моделює, крім рослинницької, наявність галузі 

тваринництва. У нашому випадку кукурудза, вико-вівсяна сумішка та соя, що 

забезпечують отримання силосу, сіна, сінажу і зелену маси, як обов’язкових 

складових раціонів годівлі тварин у молочному скотарстві. Отримані в 

досліді результати, зокрема, рівні врожайності культур і продуктивності 

сівозмін, застосуємо в імітаційному моделюванні перспективних сівозмін в 

органічному аграрному виробництві на прикладі типового 

сільськогосподарського підприємства «Сільськогосподарське товариство з 

обмеженою відповідальністю «Колос 2000»» Чугуївського району 

Харківської області, що практично межує з дослідним полем на якому були 
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проведені наші дослідження. Загальна площа господарства складає 2030 га 

(рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Схема розміщення полів СТОВ «Колос 2000» 
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Згідно зведеної агрохімічної таблиці показників ґрунту та еколого-

агрохімічної характеристики середньозважений показник pH складає 5,2, 

уміст гумусу – 2,9 %. Вміст рухомих форм фосфору складає 126 мг/кг ґрунту, 

і калію – 122 мг/кг ґрунту. За вмістом рухомих форм фосфору площа 

господарства розподілилася таким чином: 2,3 % площ – низький, 7,9 % – 

середній, 81,1 % – підвищений і 8,7 % площ – високий. За вмістом рухомого 

калію: 1,5 % площ – середній, 48,0 % – підвищений, 50,5 % площ – високий. 

За ступенем кислотності (pH у KCl): 3,5 % площ – сильно кислі, 39,4 % – 

середньо кислі, 32,3 % – слабко кислі, 13,4 % – близькі до нейтральних і 

11,4 % площ – нейтральні. За агрохімічними показниками ґрунтів і еколого-

агрохімічною характеристикою оцінка складає 58 балів. 

Згідно зведеної характеристики ґрунтів уміст гідролізного азоту, 

становить 105 мг/кг ґрунту. Вміст мікроелементів: мідь – 0,36 мг/кг ґрунту, 

кобальт – 0,29, цинк – 1,17, кадмій – 0,04, свинець – 1,80, ртуть – 0,0000 мг/кг 

ґрунту. Залишки пестицидів становили: ДДТ і його метаболіти – 0,0000 мг/кг 

ґрунту, гексахлоран – 0,0000, 2,4D амінна сіль – 0,0000 мг/кг ґрунту. Що 

стосується радіонуклідів, то Цезій-137 склав 0,42 Ki/км2. Таким чином, на 

всій території господарства, жоден з показників забруднення не перевищував 

гранично допустимих концентрацій. 

Основним видом діяльності сільськогосподарського товариства з 

обмеженою відповідальністю «Колос 2000» є вирощування зернових і 

насіння олійних культур. 

За даними державного статистичного управління за останні чотири 

роки господарство мало таку структуру посівних площ та інші показники: 

2016–2017 МР, реалізовано: – зерна пшениці озимої – 2075 тонн, 

вартість реалізованої продукції (без дотацій і ПДВ) склала 6969130 гривень; 

– зерна кукурудзи – 2715 т, вартість – 7236411 грн; 

– зерна ячменю ярого – 206 т, вартість – 606623 грн; 

– зерна гороху – 256 , вартість – 1301485 грн; 

– насіння соняшнику – 1001 т, вартість – 8969542 грн. 
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2017–2018 МР: – пшениця озима – 335 га, обсяг виробництва зерна – 

2127 тонн, реалізовано – 2005 т, вартість реалізованої продукції – 

9049597 грн; 

– тритикале озиме – 35 га, обсяг виробництва зерна – 249 т 

– ячмінь ярий – 41 га, обсяг виробництва зерна – 252 т, реалізовано – 158 т, 

вартість реалізованої продукції – 637012 грн; 

– кукурудза – 746,26 га, обсяг виробництва зерна – 2197 т, реалізовано – 

2650 т, вартість реалізованої продукції – 9223988 грн; 

– горох – 105 га, обсяг виробництва зерна – 256 т; 

– соняшник – 627 га, обсяг виробництва зерна – 1222 т, реалізовано – 684 т, 

вартість реалізованої продукції – 5714494 грн. 

2018–2019 МР: – пшениця озима – 793 га, обсяг виробництва зерна – 

1986 т, реалізовано – 3139 т, вартість реалізованої продукції – 

10675762 грн; 

– кукурудза – 538 га, зібрано зерна – 3262 т, реалізовано – 2747 т, вартість 

реалізованої продукції – 8292524 грн; 

– соняшник – 610 га, обсяг виробництва насіння – 2571 т, реалізовано – 

2893 т, вартість реалізованої продукції – 23893520 грн. 

2019–2020 МР: – пшениця озима – 788 га, обсяг виробництва зерна – 

3124 т; 

– кукурудза – 566 га, обсяг виробництва зерна – 4099 т; 

– соняшник – 676 га, обсяг виробництва насіння – 2530 т. 

На сьогодні господарство має такий парк техніки: трактори – ХТЗ 172, 

ХТЗ 156, МТЗ 12221, Класс Аріон, Лондіні, Кейс Магнум, а також дві 

одиниці МТЗ 82; комбайни – Клас лексіон 670, Маніту. 

Моделювання варіантів різних моделей агроекосистем здійснювалося 

за допомогою програмного комп’ютерного комплексу 

«Агроекосистема» [619], який дає змогу опрацьовувати різні варіанти 

міжгалузевої оптимізації будь якого сільськогосподарського підприємства: 

впровадження системи органічного землеробства та виробництва, розвиток 
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тваринництва, переробка продукції, виробництво біоенергії та інші складові. 

У цьому випадку основна мета моделювання – порівняльна оцінка 

ефективності виробництва органічної продукції рослинництва і тваринництва 

та розроблення підходів з формування органік-орієнтованої моделі розвитку 

аграрного сектора економіки України. 

Проаналізуємо п’ять перспективних варіантів розвитку підприємства, 

зокрема з виробництва різних видів органічної продукції: органічне зерно; 

переробка органічного зерна до продуктів харчування; розвиток 

тваринництва та біоенергетики, вирощування та переробка буряків цукрових; 

підвищення продуктивності сівозмін за рахунок високого рівня рециркуляції 

біогенних елементів з органічними добривами тваринного походження. 

Перша модель передбачає перехід на виробництво органічної продукції 

рослинництва. Сівозміна та врожайність культур: 1 – горох – 1,9 т/га, 

2 – пшениця озима – 3,7 т/га, 3 – гречка – 1,2 т/га, 4 – ячмінь ярий – 2,1 т/га. 

Як було відзначено, така продуктивність забезпечується застосуванням на 

добриво тільки нетоварної продукції рослинництва без застосування 

пестицидів. Цей сценарій передбачає реалізацію зерна без переробки. За 

середнього розміру поля 507 га на підприємстві його середнє валове 

виробництво відповідно за культурами буде складати: горох або інші 

зернобобові дослідних сівозмін – 900 т, пшениця озима – 1800 т, гречка – 

600 т, ячмінь ярий – 1000 т. Разом – 4300 т або 2,1 т/га. 

Друга модель аналогічна першій зі створенням інфраструктури по 

зберіганню зерна, його поступовій переробці на крупи, фасуванню та 

зберіганню готової продукції. Зрозуміло, що врожайність вирощених культур 

залежно від особливостей погодних умов року буде коливатися. Однак у 

найсприятливіші роки більшість культур показують високі рівні 

продуктивності. Відповідно ємності для зберігання зерна на підприємстві 

повинні відповідати максимальним отриманим у стаціонарному досліді 

рівням урожайності й очікуваному валовому збору: горох – 400 т, чина та 

сочевиця по 300 т, квасоля – 600 т, пшениця озима – 3000 т, гречка – 1000 т, 



289 

ячмінь ярий – 2000 т. Для переробки цієї кількості сировини на підприємстві 

потрібно мати сучасне обладнання, що забезпечує вихід крупи із зернових і 

зернобобових культур на рівні 80%, а з гречки – 65%. У середньому за 

роками виробництво готової продукції становитиме близько 3,5 тис. т. 

Третя модель розглядається для оцінки доцільності організації 

виробництва органічної продукції тваринництва (рис. 7.2). Сівозміна та 

врожайність культур: 1 – горох – 1,9 т/га, 2 – пшениця озима – 3,7 т/га, 

3 – однорічні трави (на сіно, сінаж) – 15 т/га зеленої маси, 4 – кукурудза на 

силос – 23 т/га зеленої маси. Солома на добриво не застосовується і 

використовується на потреби тваринництва. Як було встановлено в 

стаціонарному досліді, її співвідношення із зерном для гороху та пшениці 

озимої становить 1:1,5. 

За наявності кормової бази щільність тварин – складатиме 0,76 

умовних голів на гектар, річна продуктивність молочного стада – 10 тис. л 

молока на дійну корову (жирністю 3,5 %) або 6,3 тис. т на все дійне стадо. 

Крім того буде отримано 210 т живої ваги вибракуваних корів та бичків на 

відгодівлі. Сценарієм передбачається створення інфраструктури, що 

забезпечать виробництво 500 т твердих сирів 50 % жирності, 400 т вершків 

або сметани 15 % жирності, 90 т телятини та яловичини, біогазу з 

отриманням електро- й теплоенергії та органічних добрив (біогумусу), що 

залишаються після метанового бродіння на біогазовій станції. Для чіткішого 

уявлення потенціал генерації біоенергії наводиться у перерахунку на газ-

метан і його обсяги будуть становити 1,5 млн м3 або 740 м3/га. 

У перерахунку на підстилковий гній 75 % вологості щорічне 

накопичення органічних добрив становитиме 27000 т або 13,3 т/га. З ними в 

ґрунт буде повернено 82 % азоту, 94 % фосфору та 99 % калію від виносу з 

врожаєм. Крім того, слід враховувати, що за усередненими даними дослідів на 

кожну тонну врожаю сухої речовини багаторічні бобові трави фіксують з 

повітря 20–33 кг/га азоту, люпин і кормові боби – 20–25 кг/га, горох – 10–

15 кг/га, бобово-злакові трави – 12–14 кг/га. Розміри несимбіотичної 
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азотфіксації на дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах складають 2–

5 кг/га, на чорноземах – до 15 кг/га [620]. 

За умовами третьої моделі суха біологічна маса гороху складає 4,8 т/га 

(зерно + солома), однорічних трав – 3 т/га сухої речовини. Відповідно, на 

площі 580 і 435 га (по половині площі зернових і кормових культур (рис. 6.2) 

у результаті симбіотичної азотфіксації буде накопичуватися до 50 т або 

25 кг/га, а з урахуванням несимбіотичної азотфіксації – 80 т або 40 кг/га 

біологічного азоту. У результаті за такої системи землеробства інтенсивність 

балансу цього елемента буде сягати 140 %. 

Органічне землеробство, 2030,4 га 
1160 га 870,4 га 

Кормові культури 

18,7 т/га зеленої маси 

Зернові культури 

2,8 т/га зерна, 4,2 т/га соломи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             – Трансформація рослинної біомаси 

             – Органічні добрива (гній 75 % вологості) 

             – Виробничі витрати 

1 – Кісткове борошно 

            – Зберігання 

            –  Переробка 

            –  Готова продукція 

2 – Обрат 

Рис. 6.2. Третя модель– виробництво продуктів тваринництва 

та біоенергії 
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РЕАЛІЗАЦІЯ 
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500 т 
ТВЕРДІ СИРИ 
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ПЕРЕРОБКА 

6300 т молока 
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на комбікорм 

3 тис. т 
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ТВАРИННИЦТВО 
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ЕЛЕВАТОР 
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1,8 млн у. о. 

БІОГАЗОВА 

УСТАНОВКА 

на 7000 т сухої 

маси 

1,5 МЛН. М3  

МЕТАН 

740 мз/га 

т/га 

90 т 

М’ЯСО 

44 кг/га 

ПЕРЕРОБКА 

210 т живої ваги 
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Згідно існуючої градації ґрунт дослідної ділянки за фосфором має 

підвищену, за калієм – високу забезпеченість [621]. Це свідчить про те, що 

обсяги повернення цих елементів повинні становити відповідно 150 і 90 % 

від виносу врожаєм. Отже, для забезпечення оптимальної інтенсивності 

балансу фосфору в такій системі землеробства потрібно зовнішнє джерело 

його надходження. Ним може бути фосфоритне борошно або інші фосфорити 

природного походження [622]. 

Четверта модель аналогічна до третьої із залученням до структури 

посівних площ буряків цукрових (25 %) і з їх переробкою та отриманням 

цукру (рис. 6.3). Середня урожайність коренеплодів у нашому досліді 27 т/га, 

співвідношення коренеплодів до гички 1:0,4. Цим сценарієм передбачається 

включення до інфраструктури цукрового заводу. Основні очікувані переваги 

над попередньою моделлю – вища продуктивність коренеплодів буряків 

цукрових ніж кормових культур, супутнє до основної продукції отримання 

соковитих кормів у вигляді гички та жому, можливість його систематичного 

включення до раціонів годівлі тварин у свіжому стані, значне підвищення 

засвоюваності концентрованих кормів шляхом додавання меляси. 

У результаті залучення буряків цукрових до виробничої структури крім 

більше ніж 1600 т цукру можна буде додатково отримувати на 17 % більше 

концентрованих і на 18 % грубих і соковитих кормів. Відповідно до цього 

можна нарощувати поголів’я тварин, обсяги виробництва продукції та 

органічних добрив. 

П’ята модель. У разі впровадження третьої або четвертої моделей, 

порівняно із рослинницькою спеціалізацією з біогумусом, після переробки 

гною на біогаз у ґрунт буде повертатися більша частина винесених з врожаєм 

макро- та мікроелементів, що дасть змогу систематично поліпшувати його 

поживний режим. Приблизно така ж кількість компенсуючих відчуження 

мінеральних добрив у стаціонарному досліді забезпечує підвищення 

продуктивності сівозмін у середньому на 30 %. Тому одним з основних 

завдань цього сценарію є встановлення обсягів зростання фінансових витрат 
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на виробничу інфраструктуру в разі її формування з урахуванням 

розширення кормової бази в майбутньому. 

Органічне землеробство, 2030,4 га 
750 га 500 га 780 га 

Кормові культури 

18,7 т/га зеленої маси 

Буряки цукрові 

27,4 т/га коренеплодів, 

11 т/га гички 

Зернові культури 

2,8 т/га зерна, 4,2 т/га соломи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             – Трансформація рослинної біомаси 

             – Органічні добрива (гній 75 % вологості) 

             – Виробничі витрати 

1 – Кісткове борошно 

            – Зберігання 

            – Переробка 

            –  Готова продукція 

2 –  Обрат 3 – Меляса 4 – Жом 

Рис. 6.3. Четверта модель – Залучення до інфраструктури вирощування 

та переробки буряків цукрових 

Отже, за вирощування зернових, зернобобових і круп’яних культур без 

мінеральних добрив і пестицидів у СТОВ «Колос 2000» можна буде в 

середньому отримувати 4,3 тис. т або 2,1 т/га продукції (табл. 6.6). У разі 

придбання обладнання та її переробки кількість крупи буде складати на рівні 

3,5 тис. т. За створення в підприємстві галузі молочного скотарства та 
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вирощування кормових і зернових культур у співвідношенні, що забезпечує 

продуктивність дійної корови 10000 л на рік, виробництво готових до 

споживання продуктів тваринництва складе майже 1 тис. т або 0,5 т/га. 

Переробка гною на біогазовій станції також забезпечить 1,5 млн. м3 газу-

метану, спалювання якого на когенераційній електростанції дасть змогу 

отримувати 6 млн. кВт-год. «зеленої» електроенергії та 1 тис. Гкал тепла. 

Таблиця 6.6 

Модель виробництво продукції СТОВ «Колос2000» 

Продукція Одиниці виміру 
Моделі 

№1 №2 №3 №4 №5 

Зерно 
тис. т 4,3 – – – – 

т/га 2,1 – – – – 

Крупа 
тис. т – 3,5 – – – 

т/га – 1,7 – – – 

Сир 
Т – – 500 620 800 

кг/га – – 250 305 394 

Вершки 
Т – – 400 490 635 

кг/га – – 200 241 313 

М’ясо 
Т – – 90 100 130 

кг/га – – 44 49 64 

Цукор 
тис. т – – – 1,6 2,1 

кг/га – – – 788 1053 

Метан 
млн м3 – – 1,5 1,7 2,2 

тис. м3/га – – 740 840 1097 

Електроенергія 
млн кВт-год. – – 6,0 6,8 8,9 

тис. кВт-год./га – – 3,0 3,4 4,4 

Теплоенергія 
тис. Ккал – – 7,0 8,0 10,4 

Ккал/га – – 3,5 3,9 5,1 

За умови придбання цукрового заводу та заміни частини кормових 

культур буряками цукровими буде отримано 1,6 тис. т цукру зі зростанням 

виробництва продуктів тваринництва на 20 %, а біоенергії на 10 %. З часом, 

за рахунок високого рівня рециркуляції макро- та мікроелементів і 

поліпшення поживного режиму ґрунту, вихід м’ясо-молочних продуктів і 

енергії зросте більш ніж на 20 %. 
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При цьому за асортиментом і обсягами виробленої продукції сценарій 

першої моделі можна реалізувати на вже існуючій виробничій базі цього 

підприємства. Однак для реалізації інших варіантів розвитку до його 

інфраструктури потрібно залучити додаткове обладнання. Наприклад, це 

може бути комплектний універсальний крупозавод продуктивністю 30 т на 

добу ТОВ «Оліс» (табл. 6.7). Він забезпечить переробку ячменю, пшениці та 

зернобобових культур з фактичним виходом до 80 % крупи або борошна. Для 

переробки гречки фірмою «Тотем» пропонується лінія потужністю 200 кг за 

годину з виходом крупи на рівні 65 %. 

Для такого виробництва у межах підприємства потрібно вирощене 

зерно зберігати на власному міні-елеваторі. Є багато способів їх будівництва. 

Наприклад, найшвидше будують ангари для зберігання зерна у вигляді 

зерносховищ з оцинкованої сталі горизонтального типу. Орієнтовна вартість 

такої споруди на 2 тис. т зерна без обладнання – 25, а з обладнанням 50 тис. 

у. о. Загалом міні-елеватор швидко окупається, тому не варто заощаджувати 

на його обладнанні. 

Створення галузевої структури за третьою моделлю потребуватиме 

значно більших зусиль. За розвитку тваринництва відповідно до наявної 

кормової бази до інфраструктури також потрібно залучити елеватор, 

побудувати й обладнати тваринницькі приміщення, сховища для основних 

кормів і органічних добрив, придбати маточне поголів’я ВРХ. 

Будівництво тваринницьких комплексів можуть здійснювати будь-які з 

будівельних організацій, що мають сучасні технології та забезпечують 

належний рівень енергозбереження в процесі утримання 

сільськогосподарських тварин. Середня вартість спорудження 

тваринницьких ферм становить на рівні 150 у. о. за м2. Те саме стосується 

будівництва сховищ зі зберігання силосу й органічних добрив за середньої 

вартості 1 м2 – 100 у. о. Якщо прийняти норматив на 1 голову 8 м2 то за 

параметрами Моделі № 3 на 2,4 тис. ум. гол. ВРХ потрібно побудувати 

тваринницьких ферм на суму 1,8 млн у. о. За іншими моделями капітальні 
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затрати на будівництво МТФ також розраховували за запланованим 

поголів’ям: № 4 – 2,3 млн у. о., № 5 – 2,9 млн у. о. Витрати на будівництво 

сховищ для кормів коливатимуться від 470 до 760 тис. у. о., для органічних 

добрив – від 130 до 195 тис. у. о. 

Таблиця 6.7 

Капітальні затрати на інфраструктуру в СТОВ «Колос 2000», тис. у. о. 

Складові інфраструктури 
Модель 

№2 №3 №4 №5 

Крупозавод і елеватор 200 – – – 

Цукровий завод – – 300 300 

Елеватор – 60 60 70 

МТФ – 1850 2250 2910 

Обладнання для МТФ – 130 160 210 

Маточне поголів’я – 1220 1450 1920 

Переробка молока – 495 600 780 

Переробка м’яса – 55 65 80 

Зберігання готової продукції – 40 50 65 

Сховища для основних кормів – 760 470 610 

Сховища для органічних добрив – 130 150 195 

Біогазова установка – 1310 1590 2065 

Разом 200 6050 7150 9200 

Разом, тис. у. о./га 0,1 3,0 3,5 4,5 

При створенні ефективної інфраструктури аграрного виробництва 

важливим завданням є забезпечення належного утримання тварин – системи 

управління, вентиляції, видалення гною, доїльне та зооветеринарне 

обладнання, кормозмішувальні вузли та інше. Наприклад, ВАТ «Брацлав» 

єдине нині підприємство в Україні, яке комплексно займається науковими 

дослідженнями, розробкою, конструюванням, випуском, монтажем, 

сервісним обслуговуванням устаткування для виробництва молока. За час 

свого існування з 1985 р. фахівцями компанії розроблено та впроваджено у 
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виробництво широкий комплекс доїльних установок та обладнання для всіх 

технологій утримання корів. Продукцію підприємства атестовано відповідно 

до міжнародних стандартів якості ISO 9001:2000, вона має сертифікат 

відповідності та міжнародні нагороди, витримала державні приймальні 

випробування, має високий ступінь уніфікації, забезпечує ефективне доїння 

корів для всіх технологій утримання – прив'язний, безприв’язний, у літніх 

таборах. Вартість обладнання цієї фірми для комплектації ферми ВРХ на 

1000 голів з розрахунку на 1 дійну корову в середньому становитиме 200 у. о. 

У розрахунку на 650 корів за третьою моделлю загальні витрати за цією 

статтею становитимуть 130 тис. у. о., на 790 голів за четвертою моделлю– 

160 тис. у. о, на 1020 голів за п’ятою моделлю – 210 тис. у. о. 

Як варіант налагодження переробки м’яса можна розглядати міні-цехи 

фірми «Колакс» потужністю від 0,5 т на добу. Переваги полягають у тому, 

що замовнику постачаються готові до експлуатації сертифіковані модульні 

цехи. Установку «під ключ» здійснюють впродовж 45 днів, монтаж – від 

3 днів з розробленням макета упаковки, наданням витратних матеріалів на 30 

днів роботи. При цьому забезпечується навчання персоналу, випуск дослідної 

партії продукції, консультації фахівців підприємства під час всього терміну 

експлуатації, можливість збільшення обсягів виробництва за рахунок 

приєднання нових модулів. Орієнтовна їх вартість – від 50 тис. у. о., 

окупність 3–10 місяців. Потужність такого міні-цеху становить 200 т живої 

ваги ВРХ, що відповідає параметрам третьої моделі. 

Виробничо-комерційну фірму «УКРЮЖМОЛПРОМ» засновано в 

1997 р. За час своєї діяльності підприємство розробило, поставило на 

виробництво та виготовляє обладнання для молочної промисловості. 

Можливі різноманітні комплектації ліній з окремих модулів з урахуванням 

необхідного для замовника асортименту продукції та виробничої потужності. 

Усі лінії здаються «під ключ». У вартість входять всі монтажні, 

пусконалагоджувальні роботи та навчання персоналу з випуском першої 

продукції. 
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Вартість установки потужністю 20 т молока на добу з додатковим 

обладнанням для виробництва твердих сирів становить 575000 у. о. Це 

відповідає обсягам виробництва молока за третьою моделлю. Для 

забезпечення переробки кількості молока, що передбачається сценарієм 

п’ятої моделі потрібно буде придбати дві такі лінії. 

В інфраструктурі також потрібно мати сховища для готової продукції з 

можливістю регулювання температурного режиму. Компанія «АСВ-Холод» 

здійснює монтаж холодильних камер широкого спектра ємності, а також 

складів, морозильних камер і терміналів «під ключ». Для будівництва 

використовують сандвіч-панелі високої якості. Усі матеріали, що 

застосовують під час будівництва холодильних складів, мають потрібні 

дозволи санітарних служб до використання в харчовій промисловості. 

Холодильні установки комплектуються дверцятами будь-яких розмірів. 

Модульна конструкція складів дає змогу змінювати їх об’єм і форму та 

забезпечувати широкий ряд типорозмірів. Якщо вартість морозильної камери 

ємністю 500 м3 становить 20 тис. у. о., то по зазначених моделях розвитку 

аграрного виробництва затрати на устаткування охолоджувального модуля 

будуть коливатися від 40 до 60 тис. у. о. 

Що стосується наповнення новозбудованих ферм дійними коровами, то 

за середньої вартості дійної корови – 1875 у. о. за голову за третьою моделлю 

потрібно буде витратити більш як 1,2 млн у. о., за четвертою та п’ятою 

моделями – 1,5 і 1,9 млн у. о., відповідно. 

Ринок біогазових станцій представлено рядом вітчизняних і спільних з 

іноземними компаніями: «Екотенк», «Зорг», «Теплосоюз-Україна» та ін. 

Наприклад, компанія «Екотенк» – консорціум компаній України та 

Німеччини, що працюють у сфері біогазових технологій. Консорціум надає 

повний спектр послуг щодо будівництва біогазових установок: дослідження 

сировини, проектування і монтаж устаткування, запуск, навчання персоналу, 

технічне обслуговування. БГУ фірми «Екотенк» відрізняються надійністю та 

доступністю за ціною, яка визначається в кожному конкретному випадку 
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кількістю наявної біоенергетичної сировини. У середньому для переробки 

відходів від 1 тис. голів ВРХ потрібно побудувати біогазову установку 

вартістю 850 тис. у. о. Отже, затрати на будівництво й обладнання біогазової 

установки з електростанцією розраховують за чисельністю 

сільськогосподарських тварин і становлять по третьою, четвертою та п’ятою 

моделях відповідно 1,3; 1,6 і 2 млн у. о. 

Що стосується переробки цукрової сировини, то постачальники з 

Китаю пропонують лінії потужністю 10 т на добу – 110 тис. у. о., 20 т на 

добу – 210 тис. у. о. і 50 т на добу – 505 тис. у. о. При цьому за четвертою 

моделлю передбачається виробляти цукру 4,5 т на добу, за п’ятою моделлю – 

5,9 т на добу. Отже капітальні затрати по зазначених другою–п’ятою моделях 

відповідно становитимуть 0,2; 6,1; 7,2 і 9,2 млн у. о., що в перерахунку на 

гектар складає 0,1; 3,0; 3,5 і 4,5 тис. у. о. 

За першою та другою моделями витрати на вирощування пшениці 

озимої, гороху, гречки, ячменю ярого та буряків цукрових встановлювали за 

даними Держкомстату [623] за середньої за вісім років собівартості. У 

розроблених у 2015 р. технологічних картах вирощування 

сільськогосподарських культур також наводяться близькі показники [624]. 

При чому на мінеральні добрива і пестициди в технологічних процесах 

вирощування пшениці передбачено витратити 15 %, ячменю – 27 %, гороху – 

28 %, гречки – 27 % коштів. Ці витрати в розрахунках у виробничих видатках 

не враховували та відповідно по зазначених культурах затрати будуть 

становити 405, 315, 290 і 165 у. о./га, разом на всю площу – 596 тис. у. о. 

Витрати на переробку зерна, коренеплодів буряків цукрових, молока та 

м’яса приймали в 20 % від їх собівартості за даними Держкомстату. Вартість 

жому, гички та патоки відносили на галузь тваринництва (табл. 6.8). Прямі 

витрати на утримання дійної корови зі шлейфом – 1,4 тис. у. о. Накладні – 

25 % від прямих затрат, податок на додану вартість – 20 % [625]. 

За даними Української аграрної конфедерації в липні–листопаді сезону 

2016–2017 рр. Україна експортувала 34,2 тис. т органічної пшениці на 11 млн 
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доларів США. Основними імпортерами є Німеччина (30 %), Великобританія 

(22 %), Нідерланди (15 %) та Італія (14 %). Попитом користуються 

сертифіковані за міжнародними стандартами EU або NOP органічні зернові, 

зернобобові й олійні культури. На першому місці за запитами є органічна 

пшениця, на яку ціни на 100 % вище ніж на вирощену за традиційною 

технологією. Аналогічно піднялася націнка на органічні кукурудзу та сою, на 

60 % вище вартість гречки та проса. Також користуються популярністю 

ячмінь, жито, квасоля, люпин, ріпак, горох, пелюшка. Німеччину, Францію та 

Італію особливо цікавить органічна соя, насіння конюшини та люцерни, а 

також насіння гарбузів. Партії починаються від 2000 тонн. При чому світовий 

ринок органічної продукції впродовж останніх десяти років стабільно зростає 

на 5–15 % [626]. 

Таблиця 6.8 

Виробничі витрати, тис. у. о. в СТОВ «Колос 2000» 

Статті витрат 
Модель 

№1 №2 №3 №4 №5 

Рослинництво 596 596 – – – 

Переробка зерна – 119 – – – 

Утримання тварин – – 909 1102 1431 

Переробка молока – – 182 220 286 

Переробка м’яса – – 80 97 125 

Вирощування та переробка буряків 

цукрових 

– – – 293 381 

Обслуговування БГУ – – 100 100 100 

Накладні витрати – – 318 453 581 

ПДВ – – 318 453 581 

Разом 596 715 1805 2619 3386 

Разом, у. о./га 293 352 889 1290 1668 

Отже, за сценарієм першої моделі ціни реалізації на продукцію 

рослинництва приймали за вісім років, встановлених Держкомстатом з 
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націнкою на органічні пшеницю, ячмінь і горох 100, на гречку – 60 %. Так, 

якщо в середньому за вісім років зерно пшениці та ячменю отримане за 

стандартною технологією реалізували по 170 у. о./т, гороху – 225 і гречки – 

400 у. о./т, то реалізація цієї продукції як органічної забезпечить отримання 

відповідно 340, 450 і 640 у. о./т. Стосовно запланованих обсягів виробництва 

по цих культурах (табл. 6.8) валовий дохід по підприємству складе 

1740 тис. у. о. 

Підприємство «Чорний хліб» вирощує, переробляє та поставляє 

органічне зерно та продукцію з нього в усі регіони ЄАЕС [627]. Щорічно 

компанія проходить сертифікацію на відповідність екологічним стандартам. 

Для розрахунків згідно другої моделі приймалися ціни реалізації круп 

виробництва компанії в мережі продовольчих магазинів без 100 % торгової 

націнки: пшенична – 1,32, ячмінна – 1,14, горохова – 1,38 і гречана – 

2,34 у. о./кг. За очікуваних обсягів виробництва продукції за сценарієм другої 

моделі валовий дохід складе 4720 тис. у. о. Для порівняння оптові ціни в 

Україні на продукцію вироблену із зерна вирощеного за стандартною 

технологією, становлять: крупа пшенична і ячна – 0,28, горохова – 0,40 і 

гречана – 1,16 у. о./кг [628]. За такими цінами валовий дохід буде складати 

1400 тис. у. о. 

Дохід від реалізації стандартної продукції встановлювали виходячи із 

середніх оптових цін у мережі Інтернет: м’ясо – 3,4 [629], сметана 15 % – 

2,2 [630], сир твердий 50 % [631] – 4,8 і цукор 0,46 у. о./кг [632] і 

використовуючи роздрібні ціни в мережі органічних магазинів «Натур 

Бутік» [633] без 100 % торгової надбавки: м’ясо – 5,9, сметана 15 % – 3,0, сир 

45 % – 12,1 і цукор 1,5 у.о./кг [634] (табл. 6.9). 

Згідно Закону України «Про альтернативні джерела енергії» коефіцієнт 

«зеленого» тарифу для виробленої з біогазу електричної енергії становить 

2,3. Якщо на середину 2019 р. 1 тис. кВт-год. електроенергії має вартість 

1680 грн, то по «зеленому» тарифу сума складе 3864 грн. за 1 тис. кВт-год 
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або 143 у. о. за 1 тис. кВт-год. Що стосується теплоенергії, що отримується 

при  генерації  електроенергії,   то,   наприклад,   з  січня  2019 р.  в  КП 

Таблиця 6.9 

Валовий дохід, тис. у. о. в СТОВ «Колос 2000» 

Продукція 
Моделі 

1 2 3 4 5 

Стандартна 

Рослинництво 920 1370 – – – 

Сир – – 2441 2997 3855 

Вершки – – 885 1075 1397 

М’ясо – – 286 347 450 

Цукор – – – 756 983 

Електроенергія – – 934 979 1275 

Теплоенергія – – 392 444 577 

Добрива – – 259 305 397 

Разом 920 1370 5195 6873 8934 

Разом, у. о./га 453 675 2559 3386 4401 

Органічна 

Рослинництво 1740 4720 – – – 

Сир – – 6155 7478 9718 

Вершки – – 1206 1466 1905 

М’ясо – – 496 602 781 

Цукор – – – 2466 3206 

Електроенергія – – 934 979 1275 

Теплоенергія – – 392 444 577 

Добрива – – 259 305 397 

Разом 1740 4720 9440 13740 17859 

Разом, у. о./га 857 2325 4650 6768 8797 
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«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» діють нові тарифи на централізоване постачання 

гарячої води та централізоване опалення. Для населення за наявності обліку 

теплової енергії тариф з ПДВ склав 1664,4 грн за гКал, що в перерахунку 

становить 61,6 у. о. за гКал. Або, наприклад, за тарифами 

«Вінницяміськтеплоенерго» 1 гКал для населення обійдеться в 1375,3 грн. У 

наших дослідженнях використовували показник 1500 грн за гКал або 

55,6 у. о. за гКал. 

За рахунок високого рівня рециркуляції або багаторазового 

використання азоту, фосфору та калію економія коштів на мінеральних 

добривах за умовами третьої моделі становитиме 258 тис у. о., четвертої 

моделі – 305 тис. у. о. і п’ятої моделі – 397 тис. у. о. Тобто, саме замкнений 

цикл макро- та мікроелементів забезпечить заміну мінеральні добрив, що 

підвищуватимуть продуктивність сівозміни до рівня п’ятої моделі. Тому їх 

вартість доцільно розглядати як одну із статей валового доходу. 

У цілому за рослинницької спеціалізації підприємства та за 

використання цін на стандартну продукцію без переробки сировини валовий 

дохід буде на рівні 0,9 млн у. о. або 450 у. о./га, у разі її переробки – 1,4 або 

690 у. о./га, за створення різногалузевої структури з тваринництвом – 

5,2 млн у. о. або 2560 у. о./га, при її доповненні галуззю буряківництва – 

6,9 млн у. о. або 3400 у. о./га, за підвищення продуктивності сівозміни на 

30 % – 8,9 млн у. о або 4400 у. о./га. За реалізації продукції як органічної 

валовий дохід зросте приблизно удвічі. 

Таким чином, за виробництва органічного зерна та його реалізації в ЄС 

(перша модель) чистий прибуток буде на рівні 1 тис. у. о./га, за його 

переробки (друга модель) – 2,3 тис. у. о., створення тваринницької галузі з 

переробкою молока, м’яса та відходів (третя модель) за капітальних затрат 

більше як 6,1 млн у. о. чистий дохід зросте до 8,6 млн у. о. або до 4,7 тис. 

у. о./га зі строком окупності новоствореної інфраструктури менше одного 

року (табл. 6.10). 
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Залучення до структури посівних площ буряків цукрових буде 

супроводжуватися розширенням кормової бази і відповідно зростанням 

потужностей усіх складових інфраструктури та збільшенням фінансових 

затрат більше ніж на 1 млн у. о. до 7,2 млн у. о. При цьому зростуть обсяги 

виробництва продукції та енергії з підвищенням чистого прибутку до 12 млн 

у. о. або до 6,8 тис. у. о./га. За високого рівня рециркуляції макро- та 

мікроелементів і систематичного застосування органічних добрив 

продуктивність ріллі зростатиме і формування всієї інфраструктури з 

урахуванням цього потребуватиме капітальних затрат на рівні 9,2 млн у. о. 

або 4,5 тис. у. о./га. У результаті прибутковість збільшиться до рівня 16,2 млн 

у. о. або до 8,8 тис. у. о./га зі строком окупності витрачених коштів один рік. 

Таблиця 6.10 

Економічна ефективність різних моделей розвитку підприємства 

у СТОВ «Колос 2000» 

Показник 
Модель 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Капітальні затрати, млн у. о. – 0,2 6,1 7,2 9,2 

Виробничі затрати, млн у. о. 0,6 0,7 0,9 1,3 1,7 

Валовий дохід (стандартна), млн у. о. 0,9 1,4 5,2 6,9 8,9 

Валовий дохід (органічна), млн у. о. 1,7 4,7 9,4 13,7 17,9 

Чистий дохід (стандартна), млн у. о. 0,3 0,7 4,3 5,6 7,3 

Чистий дохід (органічна), млн у. о. 1,1 4,0 8,6 12,0 16,2 

Чистий дохід (стандартна), тис. у. о./га 0,2 0,3 2,1 2,8 3,6 

Чистий дохід (органічна), тис. у. о./га 0,9 2,3 4,7 6,8 8,8 

Строки окупності (стандартна), років – 1 2 2 2 

Строки окупності (органічна), років – 1 1 1 1 

Висновки до розділу 6 

1. Розрахунки економічної ефективності різних сівозмін за органічної 

системи удобрення показали, що максимальний умовно чистий прибуток 
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забезпечили сівозміни з квасолею (8959 грн/га) за вирощування в третьому 

полі буряків цукрових і 7627 грн/га – за вирощування гречки; і соєю 

відповідно 7578 грн/га та 5927 грн/га. Вирощування бобових культур гороху, 

чини, сочевиці та зайнятого вико-вівсяною сумішкою пару, які розміщували 

у першому полі короткоротаційних сівозмін знижувало економічну 

ефективність виробництва. Мінімальними ці показники були у сівозмінах з 

кукурудзою на силос і чистим паром. 

2. Найвищі економічні показники від азотного підживлення пшениці 

озимої отримано за розміщення її після зернобобових культур і бобово-

злакової сумішки, де чистий прибуток становив від 926 до 956 грн/га за рівня 

рентабельності 44,5–45,4 %. 

3. Удобрення буряків цукрових було економічно доцільним. Внесення 

під буряки цукрові дози добрив N120Р120К120 було економічно вигідним у всіх 

ланках сівозмін – удобрення в ланці з соєю забезпечило найменший 

прибуток. Найвищий прибуток зафіксовано в ланках із горохом і чистим 

паром – 2099 і 1956 грн/га за рівня рентабельності 42,3 і 40,0 %. 

4. Найбільш економічно вигідною була органо-мінеральна система 

удобрення ячменю дозою N60Р60К60, у сівозміні з чистим паром, де величина 

чистого прибутку становила 944 грн за рівня рентабельності 34,8 %. 

5. Моделювання сільськогосподарського виробництва на прикладі 

господарства «Колос 2000» Чугуївського району Харківської області 

здійснювали за допомогою програмного комп’ютерного комплексу 

«Агроекосистема», і забезпечило опрацювання різних варіантів міжгалузевої 

оптимізації сільськогосподарського підприємства – впровадження системи 

органічного землеробства та виробництва, розвиток тваринництва, переробка 

продукції, виробництво біоенергії та інші складові. У цьому випадку основна 

мета моделювання – порівняльна оцінка ефективності виробництва 

органічної продукції рослинництва і тваринництва та розроблення підходів з 

формування органік-орієнтованої моделі розвитку аграрного сектора 

економіки України. 
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6. За вирощування зернових, зернобобових і круп’яних культур за 

технологічно органічного виробництва у СТОВ «Колос 2000» можна буде в 

середньому отримувати 4,3 тис. т або 2,1 т/га продукції. У разі придбання 

обладнання та її переробки кількість крупи буде складати 3,5 тис. т. За 

створення в підприємстві галузі молочного скотарства та вирощування 

кормових і зернових культур у співвідношенні, що забезпечує 

продуктивність дійної корови 10 тис. л на рік, виробництво готових до 

споживання продуктів тваринництва складе майже 1 тис. т або 0,5 т/га. 

Переробка гною на біогазовій станції також забезпечить 1,5 млн. м3 газу-

метану, спалювання якого на когенераційній електростанції забезпечить 

отримання 6 млн кВт-год. «зеленої» електроенергії та 1 тис. Гкал тепла. 

7. За високого рівня рециркуляції макро- та мікроелементів і органічної 

спеціалізації буде забезпечено високу продуктивність ріллі і формування 

всієї інфраструктури з урахування капітальних затрат на рівні 9,2 млн у. о. 

або 4,5 тис. у. о./га. Прибутковість збільшиться до рівня 16,2 млн у. о. або до 

8,8 тис. у. о./га зі строком окупності витрачених коштів один рік. 

8. Збалансована, стосовно агроресурсного потенціалу регіону 

інфраструктура, передбачає створення специфічної для конкретних умов 

низки замкнених технологічних циклів. Для досягнення максимального 

ефекту вона включає органічне рослинництво, сучасні тваринницькі 

комплекси, біоенергетичні станції з утилізації відходів з отриманням тепла, 

електроенергії, біогазу й органічних добрив, модульні технологічні 

комплекси зі зберігання та переробки сировини з отриманням цукру, м’ясо-

молочної та іншої продукції. Широке впровадження таких систем у практику 

зможе істотно підвищити ефективність і конкурентоспроможність аграрного 

сектору економіки із забезпеченням чистого прибутку на рівні 10 тис. у. о./га. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 6, 

опубліковано в працях [596, 614]. 

У Розділі 6 використані наукові джерела [233, 333, 597–613, 615–634]. 
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ВИСНОВКИ 

На основі двадцятирічних наукових досліджень у дисертаційній роботі 

обґрунтовано доцільність формування органічних агроекосистем для 

Східного Лісостепу України за змінних гідротермічних умов, параметрів 

родючості ґрунту, взаємовпливу сільськогосподарських рослин у різних 

сівозмінах: 

1. Вирощування бобових культур в органічних агроекосистемах сприяє 

покращенню агрофізичних показників родючості чорнозему типового. 

Щільність орного шару в сівозмінах з горохом, чиною, сочевицею, квасолею, 

соєю та вико-вівсяною сумішкою є оптимальною і коливається від 1,16 до 

1,20 г/см3. Кількість агрономічно цінних агрегатів у цих сівозмінах була в 

межах 74,5–77,2 %. За наявності в сівозміні чистого пару та кукурудзи на 

силос структурний стан ґрунту погіршується. У сівозміні з горохом 

покращуються інфільтраційні властивості ґрунту. 

2. Виявлено тенденцію щодо підвищення вмісту гідролізного азоту в 

орному шарі грунту у сівозмінах із бобовими культурами з достовірним 

зростанням порівняно з чистим паром і кукурудзою на силос в середньому на 

8 мг/кг ґрунту. Кількість рухомого фосфору в орному шарі ґрунту коливалась 

в межах 119–132 мг/кг ґрунту, а рухомого калію – 121–137 мг/кг ґрунту. 

Найвищий уміст цих елементів був у сівозміні з чистим паром. Уміст гумусу 

в орному шарі ґрунту сівозмін коливається від 4,13 до 4,40 %. Встановлено 

тенденцію до підвищення вмісту гумусу в ґрунті у сівозміні з кукурудзою на 

силос. Найменший дефіцит гумусу є у сівозміні з вико-вівсяною сумішкою. 

3. Попередники пшениці озимої впливають на біологічну активність 

ґрунту з її посівами. Найвищий рівень розкладу полотна має місце у полях із 

сочевицею (23,5 %) і горохом (23,1 %). Високу активність мікрофлори в 

ґрунті мають сівозміни з чиною, вико-вівсяною сумішкою, квасолею та соєю. 

Біологічна активність ґрунту знижується на фоні з чистим паром (19,6 %) та 

кукурудзою на силос (20,4 %). Розміщення пшениці озимої після бобових 

попередників супроводжується підвищенням біологічної активності ґрунту. 
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4. Фітосанітарний стан залежав від чергування культур у сівозмінах. 

Облік чисельності шкідників (попелиць, трипсів, хлібних п’явиць) засвідчив, 

що менше їх налічувалося в посівах із пшеницею озимою, розміщеною після 

чистого і зайнятого парів, а в посівах ячменю ярого – тільки у сівозмінах з 

чистим паром. Найменшу кількість бур’янів визначено в сівозміні з чистим 

паром – 30 шт./м2. Сівозміни за збільшенням запасів насіння бур’янів у шарі 

ґрунту 0–30 см можна розмістити в такому порядку: сівозміна з чистим 

паром, горохом, вико-вівсяною сумішкою, чиною, соєю та кукурудзою. 

5. Найвищу врожайність пшениці озимої (4,0 т/га) отримали після 

чистого пару, а після гороху, сочевиці та вико-вівсяної сумішки на 16 % 

менше. Помітне зниження врожайності зерна спостерігали після кукурудзи 

на силос – 2,66 т/га. Вищу врожайність буряків цукрових отримали у 

сівозмінах з чистим паром, горохом, сочевицею та вико-вівсяною сумішкою. 

Урожайність гречки в сівозміні з чистим паром склала 1,33 т/га. Знижувалась 

урожайність цієї культури у сівозмінах з горохом соєю та вико-вівсяною 

сумішкою – 1,23 т/га, 1,22 т/га, 1,22 т/га. 

6. Найвищу продуктивність забезпечили сівозміни з бобовими 

попередниками пшениці озимої: соєю, горохом, сочевицею та вико-вівсяною 

сумішкою, за використання на третій рік ротації буряків цукрових. Вихід 

кормопротеїнових одиниць у цих варіантах становив відповідно 3,78; 3,75; 

3,72 і 3,71 т/га. Значно меншим вихід кормопротеїнових одиниць був у 

сівозмінах з чистим паром – 3,21 т/га, що зумовлено відсутністю продукції у 

паровому полі. 

7. Унаслідок кліматичних змін, середньорічна температура повітря має 

стійку тенденцію до зростання на 1,2 oC. У зв’язку з цим підвищується рівень 

потенційного випаровування, що суттєво погіршує умови природного 

вологозабезпечення. Оцінка ГТК вказує, що у 1996–2005 рр. його значення за 

вегетаційний період становить 1,0–1,2, що відповідає слабкому зволоженню, 

а в останні роки менше 0,7 – сильно посушливі умови. 
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8. Аналіз тенденцій впливу на продуктивність посівів 

сільськогосподарських культур засвідчив наявність математичного зв’язку 

між змінами гідротермічних показників на різних етапах органогенезу. 

Просліджується зв’язок між сумою опадів від вересня до червня (150–

180 мм) і врожаєм зерна пшениці озимої після всіх дослідних попередників 

(R2=0,69–0,71) із сумою температури повітря за другу і третю декади вересня 

та третю декаду квітня і в травні (R2=0,67–0,69). Опрацювання корелятивних 

зв’язків між гідротермічними умовами та врожайністю культур у сівозмінах 

(R2=0,57–0,87) дає змогу ефективно використовувати природний потенціал в 

органічних агроекосистемах. 

9. Вплив перших культур сівозмін максимально проявляється на 

врожайності пшениці озимої та буряків цукрових (R2=0,66), менше – на 

гречці, та, особливо, на ячмені. Пропорція між коренеплодами буряків 

цукрових і гичкою складала 1:0,35–0,37, а між зерном і соломою пшениці, 

гречки та ячменю – 1:1,4–1,5; 1–1,8–2,0 і 1:1,3. 

10. Установлено статистичну залежність між втратами гумусу та 

надходженням рослинної біомаси у сівозмінах. Виявлено, що існуючі 

особливості агрометеорологічних умов, рівні продуктивності культур, 

співвідношення основної і нетоварної продукції та обсяг її надходження в 

ґрунт дають змогу компенсувати втрати гумусу на 77–84 % за R2=0,54. 

11. Виявлено кореляцію між урожаєм основної та нетоварної продукції 

і сумарними запасами азоту, фосфору та калію в ґрунті, врожаєм зерна та 

соломи, і співвідношенням основної та нетоварної продукції. Отримані 

результати дають змогу визначити обсяг виробництва нетоварної продукції 

рослинництва за врожайними даними основної продукції з метою їх 

використання на добриво в системі органічного виробництва. 

12. Тренд кількості доступних сполук азоту та фосфору в чорноземі 

типовому органічних агроекосистем не змінюється в часі, а обмінного калію 

навіть збільшується. При цьому тренд продуктивності сівозмін також є 

стабільно позитивним на рівні 3 т/га, що актуально під час упровадження 



309 

органічних систем землеробства в умовах регіону без застосування 

агрохімікатів. 

13. Одним із визначальних чинників формування продуктивності 

досліджуваних сівозмін є азотний режим ґрунту. Відмічено позитивну дію 

рослинних решток на формування запасів азоту загалом по сівозміні, це 

вказує на вагоме значення в ній бобової компоненти порівняно з кукурудзою. 

За вмістом фосфору та калію в ґрунті такого ефекту не спостерігалося. 

14. Найбільш перспективними бобовими культурами для підвищення 

ефективності органічних агроекосистем є соя і квасоля. Ці культури, поряд з 

позитивним впливом на екологічний стан ґрунту (покращення агрофізичних і 

агрохімічних показників), підвищують економічні показники органічного 

виробництва. 

15. Варіант з виробництва органічної продукції рослинництва 

передбачає використання тільки нетоварної продукції на добриво, за 

асортиментом і обсягом виробленої продукції його можна реалізувати на вже 

існуючій виробничій базі господарства з веденням сівозміни: 1 – горох, 2 –

 пшениця озима, 3 – гречка, 4 – ячмінь ярий з середньою врожайністю 

культур без застосування агрохімікатів відповідно 1,9; 3,7; 1,2 та 2,1 т/га з 

середнім виробництвом органічної сировини 2,1 т/га при коливанні по роках 

1,3–2,9 т/га. Це забезпечить чистий дохід 900 у. о./га або у межах від 600 до 

1200 у. о./га по роках 

16. У разі створення інфраструктури зі зберігання зерна, його 

поступової переробки на крупи, фасування та зберігання готової продукції на 

підприємстві потрібно мати сучасне обладнання, що забезпечує вихід крупи 

із зернових і зернобобових на рівні 80 %, а з гречки – 65 %. Це 

потребуватиме близько 100 у. о./га, що дасть змогу збільшити чистий дохід 

до 2,3 тис. у. о./га 

17. За виробництва в господарстві органічної продукції тваринництва, 

передбачається вводити в сівозміни для збалансованого отримання 

соковитих, грубих і концентрованих кормів: горох, з урожайністю 1,9 т/га, 
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пшениця озима – 3,7 т/га, однорічні трави (на сіно, сінаж) – 15 т/га зеленої 

маси, кукурудза на силос – 23 т/га силосної маси і створення інфраструктури 

з отриманням теплоенергії та органічних добрив (біогумусу), що 

залишаються після метанового бродіння на біогазовій станції. Обсяги 

отримання газу-метану будуть становити 1,5 млн м3 або 740 м3/га. У 

перерахунку на підстилковий гній 75 % вологості щорічне накопичення 

органічних добрив складатиме 27 тис. т або 13,3 т/га. З ними в ґрунт буде 

повертатися 82 % азоту, 94 % фосфору та 99 % калію від виносу з урожаєм. 

18. Із залученням у виробництво вирощування буряків цукрових (25 %) 

і їх переробкою та отриманням цукру за умови придбання цукрового заводу 

буде отримано 1,6 тис./т цукру зі зростанням виробництва продуктів 

тваринництва на 20 %, а біоенергії на 10 % за рахунок високого рівня 

рециркуляції макро- та мікроелементів і поліпшення поживного режиму 

ґрунту. При цьому зросте обсяг чистого прибутку до 12 млн у. о., або до 

6,8 тис у. о./га. 

19. У разі рослинницької спеціалізації та створення галузі молочного 

тваринництва і впровадження переробки гною на біогаз у ґрунт буде 

повертатися більша частина винесених з урожаєм макро- і мікроелементів, 

що дасть змогу систематично поліпшувати його поживний режим. У 

результаті прибутковість збільшиться до рівня 16,2 млн у. о., або до 8,8 тис. 

у. о./га зі строком окупності витрачених коштів один рік. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. На різних рівнях управління АПК рекомендується здійснювати 

прогнозування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на 

основі встановлення математичних залежностей між тривалими рядами 

результатів гідротермічних вимірювань місцевих метеостанцій та 

багаторічними регіональними врожайними даними окремих 

сільськогосподарських культур, отриманими в агротехнічних дослідах, при 

сортовипробуванні, за статистичною інформацією або з інших джерел. 

2. Строки відбору ґрунтових зразків для проведення аналітичних робіт 

потрібно встановлювати з урахуванням специфіки впливу гідротермічних 

умов на основні параметри родючості ґрунту, зокрема на його поживний 

режим. 

3. Органічні системи удобрення рекомендується формувати з 

урахуванням коливання запасів і показника інтенсивності балансу азоту, 

фосфору і калію в ґрунті стосовно змінних гідротермічних умов. 

4. Управлінському персоналу сільськогосподарських підприємств у 

Східному Лісостепу рекомендується широко впроваджувати системи 

органічного землеробства та при оперативному або стратегічному плануванні 

аграрного виробництва враховувати такі заходи: 

- за суто рослинницької спеціалізації для впровадження пропонується 

сівозміна: 1 – горох, 2 – пшениця озима, 3 – гречка, 4 – ячмінь ярий з 

середньою врожайністю культур без застосування агрохімікатів відповідно 

1,9; 3,7; 1,2 і 2,1 т/га з середнім виробництвом органічної сировини 2,1 т/га 

при коливанні по роках 1,3–2,9 т/га. Це дасть змогу забезпечити чистий дохід 

900 у. о./га або у межах від 600 до 1200 у. о./га по роках; 

- придбання обладнання для зберігання і переробки сировини до 

продуктів харчування (крупа, борошно та ін.), що в перерахунку на 1 гектар 

потребуватиме приблизно 100 у. о. і призведе до збільшення чистого доходу 

до 2,3 тис. у. о./га; 
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- за розвитку молочного скотарства та згідно з результатами, 

отриманими у стаціонарному досліді, виробництву рекомендується вводити в 

сівозміни для збалансованого отримання соковитих, грубих і концентрованих 

кормів: горох, з урожайністю 1,9 т/га, пшениця озима – 3,7 т/га, однорічні 

трави (на сіно, сінаж) – 15 т/га зеленої маси, кукурудза на силос – 23 т/га 

силосної маси. Така кормова база дозволить утримувати 0,76 умовних голів 

ВРХ на гектар. Створення інфраструктури, що забезпечує виробництво 

250 кг/га органічного сиру, 200 кг/га органічних вершків або сметани, 

45 кг/га органічних телятини і яловичини та 740 м3/га біогазу потребує 3 тис. 

у. о./га капітальних затрат з строком їх окупності 2 роки за рівня 

прибутковості 5 тис. у. о./га. З точки зору збільшення прибутку в межах такої 

галузевої структури перспективним є розвиток цукрової галузі з власною 

переробкою коренів цукрових буряків, отриманням 800 кг/га органічного 

цукру, а також відповідної кількості кормів у вигляді гички, меляси і жому. 

5. Для органічних сільськогосподарських підприємств рослинницької 

спеціалізації рекомендується система удобрення із заорюванням у ґрунт всієї 

нетоварної продукції, що поряд з часткою бобових 25 % у структурі посівних 

площ та за умови використання на усіх культурах азотфіксуючих 

біопрепаратів дозволить забезпечити високі рівні інтенсивності балансів 

азоту та органічного вуглецю. За наявності тваринництва пропонується 

впровадження органічних систем удобрення з використанням гною або 

продуктів його переробки та обсягами рециркуляції азоту 81 %, фосфору 93 і 

калію 99 %. 
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Додаток А.1 

Значення температури повітря за роки досліджень і середні багаторічні, 

oC 

Рік 

Місяці 

 

Декада 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Сер. 

за рік 

1996 

I -11,4 -11,2 -5,3 3,9 18,9 16,4 22,5 20,5 17,7 9,2 6,2 1,3  

II -11,8 -8,6 -5,0 7,4 20,7 18,1 22,2 21,6 11,1 8,1 1,4 -1,8  

III -10,6 -3,8 -2,2 13,2 16,6 19,7 17,9 18,5 7,0 4,8 4,8 -15,5  

Сер. за 

місяць 
-11,3 -7,9 -4,2 8,2 18,7 18,1 20,9 20,2 11,9 7,4 4,1 -5,3 6,7 

1997 

I -11,8 -7,2 1,2 4,8 15,9 16,2 20,6 20,1 10,9 8,7 1,7 -2,6  

II -4,5 -3,6 2,0 4,3 18,2 19,8 17,0 15,8 13,3 8,8 2,7 -12,9  

III -5,3 -2,0 -1,9 7,7 12,8 20,1 19,3 18,1 7,2 0,7 -0,3 -4,1  

Сер. за 

місяць 
-7,2 -4,3 0,4 5,6 15,6 18,7 19,0 18,0 10,5 6,1 1,4 -6,5 6,4 

1998 

I -0,6 -7,3 2,9 7,3 15,7 21,6 18,9 22,6 11,9 4,9 3,8 -7,6  

II -5,2 -3,5 -0,7 9,3 14,1 24,4 19,7 16,5 17,2 11,8 -6,5 -4,1  

III -8,3 0,3 0,1 11,6 16,0 17,8 24,5 16,6 14,1 6,5 -10,8 -7,2  

Сер. за 

місяць 
-4,7 -3,5 0,8 9,4 15,3 21,3 21,0 18,6 14,4 7,7 -4,5 -5,4 7,5 

1999 

I -2,6 -4,7 4,5 8,5 8,9 19,6 24,7 19,1 18,2 17,1 1,9 0,3  

II -3,5 -0,4 -0,9 13,1 10,1 23,2 23,1 20,9 11,7 4,6 -1,3 0,7  

III -0,8 -0,3 5,8 13,3 16,7 22,3 24,3 17,3 14,6 3,2 -8,7 -3,6  

Сер. за 

місяць 
-2,3 -1,8 3,1 11,6 11,9 21,7 24,0 19,1 14,8 8,3 -2,7 -0,9 8,9 

2000 

I -5,6 -1,4 -0,2 9,0 10,6 18,5 18,2 21,4 17,3 10,6 4,7 -0,9  

II -4,8 -0,7 -0,9 14,4 11,3 16,9 20,4 21,6 11,8 6,3 2,6 1,7  

III -8,8 -5,3 1,9 15,5 18,4 16,4 21,7 19,2 8,4 6,6 -4,6 0,4  

Сер. за 

місяць 
-6,4 -2,5 0,3 13,0 13,4 17,3 20,1 20,7 12,5 7,8 0,9 0,4 8,1 

2001 

I 3,4 -3,6 -0,4 7,6 14,5 14,3 23,0 21,4 14,8 12,2 5,0 -9,1  

II -3,1 -2,4 3,3 9,3 13,0 17,8 24,9 23,1 15,7 7,5 -0,3 -12,7  

III -3,5 -6,4 0,3 12,2 11,5 17,4 25,5 17,9 11,0 1,4 -0,1 -5,7  

Сер. за 

місяць 
-1,1 -4,1 1,1 9,7 13,0 16,5 24,5 20,8 13,8 7,0 1,5 -9,2 7,8 

2002 

I -12,3 1,2 3,1 3,6 15,6 16,0 25,0 21,0 19,7 7,7 0,1 -9,9  

II -3,5 1,7 4,9 11,3 13,5 19,0 24,2 19,9 12,4 5,8 5,1 -12,7  

III 0,1 2,1 5,8 12,6 15,4 20,3 23,7 18,5 13,1 5,7 1,0 -9,0  

Сер. за 

місяць 
-5,2 1,7 4,6 9,2 14,8 18,4 24,3 19,8 15,1 6,4 2,1 -10,2 8,4 

2003 

I -9,2 -9,3 -5,1 1,2 15,7 17,3 18,7 19,4 12,6 13,8 3,1 -2,0  

II -6,2 -9,9 -1,0 7,4 18,6 17,0 19,4 17,7 13,4 6,4 0,2 -2,1  

III -2,2 -7,3 -2,3 9,8 21,3 16,5 20,7 18,7 14,5 2,7 2,7 -1,4  

Сер. за 

місяць 
-5,9 -8,8 -2,8 6,1 18,5 16,9 19,6 18,6 13,5 7,6 2,0 -1,8 7,0 
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продовження додатку А.1 

Рік 

Місяці 

 

Декада 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Сер. 

за рік 

2004 

I -4,5 -1,5 -0,5 4,3 14,0 15,1 17,8 21,1 14,9 8,7 5,0 -0,3  

II -2,5 -6,1 2,7 8,6 11,4 16,7 18,4 19,0 14,8 5,4 4,5 -3,0  

III -1,4 -3,8 8,8 10,7 15,0 18,9 22,1 20,6 14,4 9,0 -5,1 -1,3  

Сер. за 

місяць 
-2,8 -3,8 3,5 7,9 13,5 16,9 19,4 20,2 14,7 7,7 1,5 -1,5 8,1 

2005 

I 0,7 -11,1 -5,8 7,6 13,1 17,4 18,0 22,3 16,4 12,6 3,9 0,7  

II 0,7 -3,4 -1,9 12,2 16,1 17,4 19,7 19,6 17,0 8,3 1,7 -1,9  

III -4,0 -4,2 -1,3 10,6 23,2 17,0 22,3 19,3 14,5 4,7 2,3 -4,1  

Сер. за 

місяць 
-0,9 -6,2 -3,0 10,1 17,5 17,3 20,0 20,4 16,0 8,5 2,6 -1,8 8,4 

2006 

I -5,8 -14,4 -4,8 6,8 12,6 19,6 19,6 23,1 15,6 14,1 1,6 2,4  

II -10,4 -10,3 0,8 10,9 15,8 17,8 22,1 24,8 13,7 5,7 1,7 1,9  

III -14,4 -1,3 1,6 9,7 17,3 23,3 19,9 19,6 16,8 8,3 3,3 -2,0  

Сер. за 

місяць 
-10,3 -9,2 -0,8 9,1 15,3 20,2 20,5 22,4 15,4 9,3 2,2 0,7 8,0 

2007 

I 0,7 -4,9 2,4 7,8 9,2 19,4 19,2 21,9 17,2 12,7 1,0 -0,5  

II 3,1 -0,6 4,4 7,9 19,0 22,5 22,9 25,0 13,1 7,7 -0,3 -3,2  

III -2,2 -9,5 7,4 9,1 24,9 19,2 22,7 23,1 14,3 8,1 0,4 -3,3  

Сер. за 

місяць 
0,9 -5,0 4,8 8,0 17,7 20,4 21,6 23,3 14,8 9,4 0,4 -2,3 9,5 

2008 

I -15,3 -2,0 4,0 11,0 9,6 15,9 19,5 19,3 19,3 13,6 4,0 4,7  

II -4,1 -5,4 5,5 11,5 14,3 21,2 22,2 25,5 11,2 10,7 3,6 -5,4  

III -1,3 3,4 6,4 10,9 17,3 19,7 22,0 20,8 10,9 7,1 1,9 -7,0  

Сер. за 

місяць 
-6,9 -1,3 5,3 11,1 13,8 18,9 21,3 21,8 13,8 10,4 3,2 -2,7 9,1 

2009 

I -11,7 -1,0 -0,7 6,0 13,7 20,8 20,6 19,2 19,0 10,2 1,1 0,9  

II -3,1 0,9 1,8 8,6 13,6 19,0 25,8 18,8 17,5 12,1 5,9 -11,1  

III -0,2 -5,4 4,1 11,6 16,5 24,7 21,6 18,1 14,0 6,5 6,3 -1,8  

Сер. за 

місяць 
-4,8 -1,6 1,8 8,7 14,6 21,5 22,6 18,7 16,8 9,6 4,4 -4,0 9,0 

2010 

I -5,5 -6,8 -1,9 9,1 18,7 21,1 23,4 28,9 14,6 5,7 9,1 -2,2  

II -8,6 -4,1 -1,8 10,9 17,8 22,3 25,6 27,0 17,3 5,6 9,7 -4,9  

III -14,7 -0,7 4,2 10,9 16,7 24,9 25,1 20,3 14,0 5,8 3,2 0,5  

Сер. за 

місяць 
-9,8 -4,1 0,3 10,3 17,7 22,8 24,7 25,2 15,3 5,7 7,3 -2,1 9,5 

2011 

I -6,1 -1,7 -5,9 5,2 14,9 21,4 20,8 21,0 16,6 13,9 2,6 2,1  

II -7,6 -13,3 0,8 5,7 16,8 21,1 24,3 23,1 15,8 6,3 -1,2 1,7  

III -9,1 -14,3 2,2 13,7 20,1 19,0 23,8 19,8 13,3 4,6 -1,5 -0,5  

Сер. за 

місяць 
-7,6 -9,8 -0,9 8,2 17,4 20,5 23,0 21,3 15,2 8,1 0,0 1,0 8,0 

2012 

I 1,2 -19,3 -7,4 8,7 20,8 20,6 24,2 27,3 16,1 14,8 7,0 1,8  

II -3,0 -13,8 -1,6 12,8 22,2 24,7 23,0 18,8 17,5 11,6 1,4 -10,5  

III -11,8 -2,8 3,0 18,6 18,4 21,5 20,6 19,1 16,3 9,5 2,9 -7,4  
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продовження додатку А.1 

Рік 
Місяці 

Декада 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Середн

я за рік 

2012 
Сер. за 

місяць 
-4,5 -12,0 -2,0 13,4 20,4 22,3 22,5 21,6 16,6 11,9 3,8 -5,4 9,1 

2013 

I -2,6 0,4 -0,9 8,3 19,8 21,1 23,9 21,8 13,7 6,2 9,5 -2,4  

II -3,5 -2,8 -0,3 13,1 21,8 24,3 22,0 24,3 15,6 9,9 3,5 -4,7  

III -5,5 -3,0 -0,6 14,4 21,4 23,5 18,4 19,9 8,7 8,4 2,3 -0,9  

Сер. за 

місяць 
-3,9 -1,7 -0,6 11,9 21,0 23,0 21,3 21,9 12,7 8,2 5,1 -2,6 9,7 

2014 

I -0,5 -7,3 3,3 5,0 13,7 23,1 20,6 26,8 18,9 8,6 4,4 -6,9  

II -4,1 2,0 5,3 10,8 21,9 17,8 23,5 25,0 15,0 11,4 2,2 0,3  

III -17,2 -0,6 9,0 13,9 23,2 17,3 23,4 19,7 12,9 2,9 -5,2 -4,2  

Сер. за 

місяць 
-7,6 -2,1 5,9 9,9 19,7 19,4 22,5 23,7 15,6 7,6 0,5 -3,6 9,3 

2015 

I -3,2 -2,2 1,9 5,3 14,1 22,2 23,4 24,2 21,8 11,1 5,1 0,8  

II 0,4 -6,5 4,3 10,1 16,4 22,8 18,2 21,0 17,2 6,6 4,5 -1,0  

III -2,9 0,9 4,5 13,6 21,2 21,7 23,2 21,5 20,0 3,9 2,8 -0,8  

Сер. за 

місяць 
-1,9 -2,6 3,6 9,7 17,2 22,2 21,6 22,2 19,7 7,2 4,1 -0,3 10,2 

2016 

I -11,6 -8,0 55,4 12,2 15,6 17,2 22,3 24,7 19,4 14,2 5,2 -5,5  

II -3,1 0,8 2,6 14,9 16,0 21,2 25,8 20,9 14,7 4,8 -1,1 -7,6  

III -7,8 1,9 0,5 11,8 19,5 25,6 21,9 22,8 10,5 1,5 -3,9 -3,5  

Сер. за 

місяць 
-7,5 0,6 2,8 13,0 17,0 21,3 23,3 22,8 14,9 6,8 0,1 -5,5 9,1 

2017 

I -4,6 -10,2 5,0 10,0 16,7 19,2 19,3 27,3 17,2 10,4 4,2 2,0  

II -5,4 -3,6 4,1 6,6 11,1 19,2 21,5 27,3 21,3 10,7 4,0 4,1  

III -9,4 1,0 6,1 11,8 18,3 22,9 24,3 19,4 14,1 4,4 -1,9 1,1  

Сер. за 

місяць 
-6,5 -4,3 5,1 9,5 15,4 20,4 21,7 24,7 17,5 8,5 2,1 2,4 9,7 

2018 

I 0,4 -2,2 -5,2 9,1 23,2 17,9 22,0 24,7 23,2 11,6 4,1 -3,0  

II -5,3 -3,6 -3,8 12,2 16,7 22,9 22,1 25,1 20,1 14,3 -1,3 -3,7  

III -6,6 -10,9 -1,2 15,3 19,9 24,1 25,0 24,0 13,4 8,3 -4,6 -3,8  

Сер. за 

місяць 
-3,8 -5,6 -3,4 12,2 19,9 21,6 23,0 24,6 18,9 11,4 -0,6 -3,5 9,6 

2019 

I -5,3 -0,6 2,9 9,8 15,2 23,9 21,5 19,0 23,0 11,0 8,0 0,2  

II -4,1 -0,2 4,0 9,8 19,0 26,1 20,2 24,0 16,9 14,6 3,9 2,2  

III -5,6 -1,5 5,6 14,9 21,1 24,3 22,5 23,4 12,1 8,7 -1,4 1,7  

Сер. за 

місяць 
-5,0 -0,8 4,2 11,5 18,4 24,8 21,4 22,1 17,3 11,4 3,5 1,4 10,9 

Сер за 1996-

2019 рр. 
-4,7 -4,2 1,5 9,9 16,6 20,1 21,8 21,4 15,1 8,3 2,0 -2,9 8,7 

Сер. 

багато

річне 

I -5,9 -6,9 -3,8 6,0 13,9 18,7 20,2 20,5 16,3 9,0 2,2 -1,6  

II -7,2 -6,2 -1,9 8,0 15,8 18,9 20,9 20,1 13,7 7,3 0,9 -4,2  

III -7,5 -5,5 1,9 10,9 16,4 19,9 20,5 18,3 11,5 4,6 -1,1 -4,3  

Сер. за 

місяць 
-6,9 -6,2 -1,3 8,3 15,4 19,2 20,5 19,6 13,8 7,0 0,7 -3,4 7,2 

+/- до серед. 

багаторічного 
+2,2 +2,0 +2,8 +1,6 +1,2 +0,9 +1,3 +1,8 +1,3 +1,3 +1,3 +0,5 +1,5 
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Додаток А.2 

Кількість опадів у роки досліджень і середня багаторічна, мм 

Рік 
Місяці 

Декада 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сума 

за рік 

1996 

I 0 7 9 15 13 33 13 19 26 9 5 1  

II 0 21 0 13 26 19 4 0 50 0 0 20  

III 18 19 18 15 11 15 2 21 39 26 24 5  

За місяць 18 47 27 43 50 67 19 40 115 35 29 26 516 

1997 

I 8 4 5 27 1 34 78 1 23 18 3 26  

II 1 20 16 29 1 24 16 0 9 43 15 40  

III 7 20 6 26 52 47 14 5 16 5 29 15  

За місяць 16 44 27 82 54 105 108 6 48 66 57 81 694 

1998 

I 15 3 15 10 4 0 39 19 0 19 18 13  

II 8 12 46 25 0 3 35 3 5 0 23 11  

III 5 0 14 1 20 13 16 17 3 56 2 7  

За місяць 28 15 75 36 24 16 90 39 8 75 43 31 480 

1999 

I 0 21 2 7 4 20 3 9 0 1 0 18  

II 13 19 37 4 38 2 1 33 0 13 17 15  

III 23 15 2 9 32 39 38 6 15 21 45 34  

За місяць 36 55 41 20 74 61 42 48 15 35 62 67 556 

2000 

I 14 10 16 17 0 3 23 0 62 5 7 2  

II 13 2 40 1 1 19 13 2 26 6 0 50  

III 31 27 27 22 31 20 35 1 1 1 0 8  

За місяць 58 39 83 40 32 42 71 3 89 12 7 60 536 

2001 

I 30 34 22 15 0 36 1 2 42 1 8 1  

II 3 10 32 31 12 9 1 6 6 9 33 3  

III 8 13 9 24 17 70 27 25 8 25 29 27  

За місяць 41 57 63 70 29 115 29 33 56 35 70 31 629 

2002 

I 2 11 17 15 1 42 0 31 18 8 31 0  

II 0 14 4 0 9 10 47 8 78 8 12 1  

III 8 16 4 0 42 12 39 0 43 41 1 9  

За місяць 10 41 25 15 52 64 86 39 139 57 44 10 582 

2003 

I 38 11 10 21 3 2 47 49 24 23 21 8  

II 6 1 12 0 13 35 81 23 0 4 16 17  

III 6 1 11 1 0 59 36 10 0 50 1 9  

За місяць 50 13 33 22 16 96 164 82 24 77 38 34 649 

2004 

I 0 8 3 17 9 1 31 22 10 10 0 6  

II 15 29 16 0 51 13 49 6 0 15 26 4  

III 37 12 25 8 38 16 4 31 51 1 8 23  

За місяць 52 49 44 25 98 30 84 59 61 26 34 33 595 

2005 

I 4 2 6 0 15 20 63 28 5 0 0 35  

II 3 26 16 0 14 46 14 37 0 51 27 13  

III 35 11 0 3 1 16 31 0 0 8 60 18  

За місяць 42 39 22 3 30 82 108 65 5 59 87 66 608 

2006 

I 2 6 40 13 16 0 0 20 54 7 30 1  

II 28 20 3 4 20 66 15 0 0 3 19 4  

III 4 6 9 2 28 3 2 35 10 21 10 6  

За місяць 34 32 52 19 64 69 17 55 64 31 59 11 507 

2007 I 23 18 11 7 17 9 28 8 14 25 2 11  

2007 II 15 9 11 3 3 4 2 8 15 22 28 8  
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продовження додатку А.2 

Рік 
Місяці 

Декада 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сума 

за рік 

 
III 29 1 – 7 26 81 13 11 31 3 19 1  

За місяць 67 28 22 17 46 94 43 27 60 50 49 20 523 

2008 

I 0 1 15 9 21 0 44 14 1 0 1 3  

II 3 7 17 22 17 67 28 0 25 7 9 1  

III 19 1 17 45 7 7 1 8 8 0 18 18  

За місяць 22 9 49 76 45 74 73 22 34 7 28 22 461 

2009 

I 5 30 21 1 16 2 15 8 14 4 2 5  

II 25 30 32 2 13 20 35 2 3 25 44 21  

III 0 7 27 0 12 2 46 2 3 70 2 61  

За місяць 30 67 80 3 41 24 96 12 20 99 48 87 607 

2010 

I 28 15 5 4 20 14 32 0 30 42 5 18  

II 7 33 7 6 34 11 42 0 21 19 2 28  

III 10 8 2 3 9 1 28 15 70 13 33 12  

За місяць 45 56 14 13 63 26 102 15 121 74 40 58 627 

2011 

I 5 8 0 16 27 1 49 11 12 10 1 13  

II 13 9 3 37 5 51 0 38 2 20 1 28  

III 11 0 2 1 15 143 43 13 2 0 1 9  

За місяць 29 17 5 54 47 195 92 62 16 30 3 50 600 

2012 

I 20 0 1 1 0 20 3 23 3 22 11 41  

II 7 4 1 0 1 6 12 15 3 51 2 9  

III 5 15 16 0 16 22 5 71 1 40 2 12  

За місяць 32 19 18 1 18 48 20 109 7 113 15 62 462 

2013 

I 7 12 3 7 0 5 7 23 15 0 3 7  

II 11 5 30 0 11 22 25 0 30 39 9 1  

III 29 0 37 0 25 25 35 33 63 10 2 2  

За місяць 47 17 70 7 36 52 67 56 108 49 14 10 533 

2014 

I 12 10 1 28 26 76 23 2 0 0 1 6  

II 28 17 9 8 12 15 9 14 – 11 1 4  

III 5 – 0 11 32 65 16 28 26 0 7 38  

За місяць 46 27 10 47 70 156 48 44 26 11 9 48 542 

2015 

I 1 46 25 56 32 14 0 – 4 0 3 36  

II 8 1 3 8 8 16 23 – 3 – 38 13  

III 11 1 52 7 7 75 19 – – 4 30 12  

За місяць 19 48 79 71 47 105 42 – 7 4 71 61 555 

2016 

I 30 8 8 10 6 1 4 0 0 50 33 31  

II 47 19 10 8 20 35 95 36 1 0 20 15  

III 11 7 29 47 65 7 7 15 14 3 14 2  

За місяць 88 34 57 65 91 43 106 51 15 53 67 48 718 

2017 

I 22 11 0 0 2 1 1 0 25 4 14 19  

II 8 2 18 31 25 8 15 0 1 11 46 40  

III 4 6 7 10 9 10 16 11 0 29 0 4  

За місяць 34 19 25 41 36 19 32 11 26 44 60 63 410 

2018 

I 3 22 43 1 0 2 7 0 7 3 0 19  

II 8 3 40 6 16 7 18 0 4 0 0 17  

III 37 11 26 6 0 35 4 0 25 16 2 40  

За місяць 48 36 109 13 16 43 29 0 36 19 21 76 446 
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продовження додатку А.2 

Рік 
Місяці 

Декада 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сума 

за рік 

2019 

I 6 0 3 0,0 30 13 26 14 0 72 8,9 9  

II 18 3 0 24 4 0 0 0 2 0 0,9 11  

III 26 1 5 21 9 2 13 0 11 1 8,9 8  

За місяць 50 4 8 45 43 15 39 14 13 73 19 28 351 

Середнє за 1996-

2019 рр. 
39 34 43 35 47 68 67 37 46 47 41 45 549 

Сер. 

багат

орічн

е 

I 15 10 9 10 15 15 17 16 17 11 11 13  

II 12 14 8 11 13 22 29 21 13 12 15 18  

III 11 8 10 14 21 22 25 19 13 9 16 14  

За місяць 38 32 27 35 49 59 71 56 43 32 42 45 529 

+/- до серед. 

багаторічного 
+1 +2 +16  -2 +9 -4 -19 +3 +15 -1  +20 
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Додаток Б.1 

Вплив сівозміни на забур’яненість ячменю ярого у 2000 р., 

у розрахунку на м2 

Перша 

культура 

Кількість бур’янів, шт. 

Суха маса, 

г 

малорічних 

багаторічних всього однодольни

х 

дводольни

х 

Чистий пар 10 15 7 32 28,3 

Горох 15 21 12 48 27,5 

Чина 11 15 16 42 22,7 

Сочевиця 14 23 7 44 30,6 

Вико-овес 5 26 5 36 23,7 

Соя 15 27 20 62 27,5 

Квасоля 11 26 7 44 29,5 

Кукурудза 16 21 9 46 42,1 

Додаток Б.2 

Вплив сівозміни на забур’яненість ячменю ярого у 2001 р., 

у розрахунку на м2 

Перша 

культура 

Кількість бур’янів, шт. 

Суха маса, 

г 

малорічних 

багаторічних всього однодольни

х 

дводольни

х 

Чистий пар 32 16 0 48 23,1 

Горох 51 36 1 88 21,0 

Чина 52 27 2 81 18,3 

Сочевиця 59 27 2 88 23,9 

Вико-овес 29 27 2 58 18,9 

Соя 32 36 0 68 21,9 

Квасоля 38 35 1 74 24,2 

Кукурудза 25 34 3 62 31,9 
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Додаток Б.3 

Вплив сівозміни на забур’яненість ячменю ярого у 2002 р., 

у розрахунку на м2 

Перша 

культура 

Кількість бур’янів, шт. 

Суха маса, 

г 

малорічних 

багаторічних всього однодольни

х 

дводольни

х 

Чорний пар 8 20 2 30 55,6 

Горох 14 22 4 40 60,1 

Чина 18 23 10 51 64,2 

Сочевиця 13 26 6 45 58,6 

Вико-вівсяна 

сумішка 
8 23 6 37 56,6 

Соя 12 26 6 44 64,1 

Квасоля 15 28 7 50 60,4 

Кукурудза 16 28 7 51 62,4 

Додаток Б.4 

Вплив сівозміни на забур’яненість ячменю ярого у 2003 р., 

у розрахунку на м2 

Перша 

культура 

Кількість бур’янів, шт. 

Суха маса, 

г 

малорічних 

багаторічних всього однодольни

х 

дводольни

х 

Чистий пар 6 19 4 29 33,5 

Горох 11 27 4 42 35,7 

Чина 16 29 9 54 42,5 

Сочевиця 14 22 6 42 37,5 

Вико-вівсяна 

сумішка 
15 20 4 39 39,7 

Соя 3 29 5 37 41,2 

Квасоля 6 29 7 42 40,6 

Кукурудза 16 29 16 61 47,1 
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Додаток Б.5 

Вплив сівозміни на забур’яненість ячменю ярого у 2004 р., 

у розрахунку на м2 

Перша 

культура 

Кількість бур’янів, шт. 

Суха маса, 

г 

малорічних 

багаторічних всього однодольни

х 

дводольни

х 

Чорний пар 5 20 2 27 32,9 

Горох 13 25 3 41 44,5 

Чина 17 22 5 44 50,5 

Сочевиця 12 21 3 36 45,1 

Вико-вівсяна 

сумішка 
17 23 3 43 38,6 

Соя 17 22 4 43 48,5 

Квасоля 16 24 4 44 55,6 

Кукурудза 18 24 5 47 59,9 

Додаток Б.6 

Вплив сівозміни на забур’яненість ячменю ярого у 2005 р., 

у розрахунку на м2 

Перша 

культура 

Кількість бур’янів, шт. 

Суха маса, 

г 

малорічних 

багаторічних всього однодольни

х 

дводольни

х 

Чорний пар 8 17 5 30 35,3 

Горох 12 20 5 37 39,6 

Чина 12 25 7 44 59,8 

Сочевиця 16 27 8 51 53,8 

Вико-овес 18 27 3 48 26,8 

Соя 15 27 8 50 40,5 

Квасоля 15 27 5 47 47,1 

Кукурудза 17 30 8 55 59,4 
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Додаток Б.7 

Вплив сівозміни на забур’яненість ячменю ярого у 2006 р., 

у розрахунку на м2 

Перша 

культура 

Кількість бур’янів, шт. 

Суха маса, 

г 

малорічних 

багаторічних всього однодольни

х 

дводольни

х 

Чистий пар 3 21 3 27 28,3 

Горох 10 24 5 39 27,5 

Чина 15 27 5 47 22,7 

Сочевиця 5 26 7 38 30,6 

Вико-вівсяна 

сумішка 
7 24 5 36 23,7 

Соя 13 25 7 45 27,5 

Квасоля 14 23 6 43 29,5 

Кукурудза 15 27 7 49 42,1 

Додаток Б.8 

Вплив сівозміни на забур’яненість ячменю ярого у 2007 р., 

у розрахунку на м2 

Перша 

культура 

Кількість бур’янів, шт. 

Суха маса, 

г 

малорічних 

багаторічних всього однодольни

х 

дводольни

х 

Чорний пар 11 15 1 27 14,5 

Горох 18 21 5 44 17,8 

Чина 16 24 5 45 17,2 

Сочевиця 15 19 4 38 13,9 

Вико-вівсяна 

сумішка 
16 15 8 39 14,1 

Соя 13 16 7 36 16,3 

Квасоля 12 16 8 36 18,9 

Кукурудза 17 22 6 45 21,7 



389 

Додаток В.1 

Урожайність нетоварної продукції в короткоротаційних сівозмінах, 

у середньому за 1996-2015 рр. 

Перша 

культура 

сівозміни 

Урожайність нетоварної продукції, т/га 

першої 

культури 

пшениці 

озимої 

буряка 

цукрового ячменю 

ярого 

у сівозміні в 

середньому 
гречки 

Чистий пар – 5,79 
3,75 2,65 3,05 

2,73 2,57 2,77 

Горох 2,89 5,37 
3,69 2,67 3,66 

2,56 2,57 3,35 

Чина 2,65 5,19 
3,55 2,44 3,45 

2,41 2,40 3,16 

Сочевиця 2,63 5,36 
3,68 2,61 3,57 

2,46 2,39 3,21 

Вико-овес – 5,32 
3,67 2,65 2,91 

2,51 2,57 2,60 

Соя – 5,17 
3,53 2,61 2,83 

2,54 2,25 2,49 

Квасоля 2,80 5,16 
3,49 2,57 3,50 

2,48 2,36 3,20 

Кукурудза – 4,72 
3,40 2,40 2,63 

2,37 2,22 2,33 
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Додаток В.2 

Маса наземних залишків у короткоротаційних сівозмінах, 

у середньому за 1996-2015 рр. 

Перша 

культура 

сівозміни 

Наземні залишки, т/га 

першої 

культури 

пшениці 

озимої 

буряків 

цукрових ячменю 

ярого 

у сівозміні в 

середньому гречки 

Чистий пар – 2,63 
0,86 1,30 1,20 

1,20 1,28 1,28 

Горох 0,68 2,46 
0,85 1,31 1,33 

1,17 1,28 1,40 

Чина 0,65 2,39 
0,82 1,26 1,28 

1,15 1,24 1,36 

Сочевиця 0,65 2,46 
0,85 1,29 1,31 

1,16 1,24 1,38 

Вико-овес 2,44 2,44 
0,84 1,30 1,15 

1,17 1,28 1,22 

Соя 2,34 2,38 
0,81 1,29 1,12 

1,17 1,20 1,19 

Квасоля 0,67 2,38 
0,80 1,28 1,28 

1,16 1,23 1,36 

Кукурудза 1,08 2,20 
0,78 1,25 1,06 

1,14 1,19 1,13 
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Додаток В.3 

Маса коренів у культур короткоротаційних сівозмін, 

у середньому за 1996-2015 рр. 

Перша 

культура 

сівозміни 

Маса коренів, т/га 

першої 

культури 

пшениці 

озимої 

буряків 

цукрових  
ячменю 

ярого 

у сівозміні в 

середньому 
гречки 

Чистий 

пар 
– 3,84 

2,62 2,20 2,16 

2,01 2,16 2,00 

Горох 1,99 3,46 
2,58 2,21 2,56 

1,95 2,16 2,39 

Чина 1,87 3,31 
2,50 2,24 2,48 

1,89 2,20 2,32 

Сочевиця 1,86 3,46 
2,58 2,18 2,52 

1,91 2,19 2,36 

Вико-овес 1,29 3,42 
2,57 2,20 2,37 

1,93 2,16 2,20 

Соя 1,21 3,29 
2,49 2,18 2,29 

1,94 2,07 2,13 

Квасоля 1,94 3,28 
2,46 2,16 2,47 

1,92 2,17 2,33 

Кукурудза 3,44 2,89 
2,41 2,21 2,74 

1,88 2,05 2,56 
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Додаток В.4 

Загальні залишки органічної маси в короткоротаційних сівозмінах, 

у середньому за 1996-2015 рр. 

Перша 

культура 

сівозміни 

Маса (т/га) в полі 

першої 

культури 

пшениці 

озимої 

буряків 

цукрових  
ячменю 

ярого 

у середньому 

в сівозміні 
гречки 

Чистий 

пар 
– 12,26 

7,23 6,15 6,41 

5,94 6,01 6,05 

Горох 5,56 11,29 
7,12 6,19 7,54 

5,68 6,01 7,14 

Чина 5,17 10,89 
6,87 6,20 7,28 

5,45 5,84 6,84 

Сочевиця 5,14 11,28 
7,11 6,08 7,40 

5,53 5,82 6,94 

Вико-овес 3,73 11,18 
7,08 6,15 7,04 

5,61 6,01 6,63 

Соя 3,55 10,84 
6,83 6,08 6,83 

5,65 5,52 6,39 

Квасоля 5,41 10,82 
6,75 6,01 7,25 

5,56 5,76 6,89 

Кукурудза 4,52 9,81 
6,59 5,86 6,69 

5,39 5,46 6,29 
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Додаток В.5 

Гуміфікація рослинних залишків у сівозмінах короткої ротації 

Перша 

культура 

сівозміни 

Гуміфікація рослинних залишків (кг/га) під 

першою 

культурою 

сівозміни 

пшеницею 

озимою 

буряками 

цукровими 

гречкою 

ячменем 

ярим у 

сівозмі

ні 

солома залишки солома 
залиш

ки 
солома 

залиш

ки 
солома 

залиш

ки 

Чистий 

пар 
– – 579 1294 

– 723 265 770 908 

273 550 257 757 927 

Горох 289 614 537 1184 
– 712 267 774 1097 

256 524 257 757 1105 

Чина 265 580 519 1140 
– 687 244 770 1051 

241 500 240 757 1061 

Сочевиця 263 577 536 1184 
– 711 261 763 1074 

246 508 239 755 1077 

Вико-

овес 
– 858 532 1172 

– 708 265 770 1076 

251 518 257 757 1086 

Соя – 817 517 1134 
– 683 261 763 1044 

254 522 225 719 1047 

Квасоля 280 600 516 1132 
– 675 257 757 1054 

248 512 236 748 1068 

Кукурудза – 768 472 1018 
– 659 240 761 979 

237 494 222 713 981 
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Додаток Г.1 

Структура врожаю пшениці озимої залежно від попередників, 2006 р. 

Попередник 
Г

у
ст
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р
о
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н

 ш
т.
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2
 

З
аг

ал
ьн

а 
к
іл

ьк
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о
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о
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к
о
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о
сі

 ,
ш

т.
 

М
ас

а 
зе

р
ен

 з
 

о
д

н
о

го
 к

о
л
о

са
, 
г 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Чистий пар 237 751 558 74,0 6,8 17,3 35,9 1,24 34,8 

Горох 241 598 459 61,2 7,4 16,9 35,2 1,20 35,4 

Чина 257 680 465 63,4 7,6 16,6 34,2 0,90 35,8 

Сочевиця 232 626 460 68,0 8,4 16,1 34,8 1,16 37,8 

Вико-овес 251 725 542 68,1 8,4 16,8 34,1 1,08 39,4 

Соя 241 720 515 68,2 7,3 16,5 32,8 1,08 37,2 

Квасоля 227 639 481 64,4 7,5 16,6 32,5 1,04 38,8 

Кукурудза 210 684 477 63,0 7,3 16,1 31,9 0,92 39,4 

Додаток Г.2 

Структура врожаю пшениці озимої залежно від попередників, 2007 р. 

Попередник 

Г
у

ст
о

та
 с

то
ян

н
я
 

р
о
сл

и
н

 ш
т.

/м
2
 

З
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к
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іс

ть
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/м
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о
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о
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о
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о
л
о

сі
, 
ш

т.
 

К
іл

ьк
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к
о
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о
сі

 ,
ш
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М
ас

а 
зе

р
ен

 з
 

о
д

н
о

го
 к

о
л
о

са
, 
г 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Чистий пар 225 651 317 87,2 8,4 18,1 37,9 1,34 42,4 

Горох 211 490 309 88,7 8,2 16,9 34,8 1,17 40,9 

Чина 219 590 293 88,1 7,6 17,1 33,4 1,15 39,5 

Сочевиця 196 506 278 89,9 7,8 16,4 34,4 1,15 37,4 

Вико-овес 196 665 307 87,2 7,9 17,2 36,7 1,28 39,0 

Соя 208 621 280 88,4 8,0 17,1 34,7 1,11 38,8 

Квасоля 190 619 280 89,5 7,5 17,0 33,8 1,15 38,4 

Кукурудза 193 504 278 88,4 7,9 15,9 32,6 1,07 37,7 



395 

Додаток Г.3 

Структура врожаю пшениці озимої залежно від попередників, 2008 р. 

Попередник 
Г

у
ст

о
та

 с
то

ян
н

я
 

р
о
сл

и
н

 ш
т.

/м
2
 

З
аг
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к
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іс

ть
 

ст
еб

ел
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о
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о
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о
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к
о
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о
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 ,
ш
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М
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а 
зе

р
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 з
 

о
д

н
о

го
 к

о
л
о

са
, 
г 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Чистий пар 263 651 457 92,6 7,8 17,4 37,3 1,40 39,2 

Горох 238 540 368 91,0 8,8 17,3 36,4 1,20 36,1 

Чина 229 701 413 87,5 9,0 17,8 37,8 1,10 34,4 

Сочевиця 228 596 419 87,4 8,2 17,3 36,6 1,00 32,9 

Вико-овес 226 665 485 86,5 8,3 17,3 37,2 1,20 35,9 

Соя 218 621 437 88,4 8,4 17,2 37,1 1,10 34,7 

Квасоля 220 637 439 85,0 8,5 17,2 34,9 1,10 34,5 

Кукурудза 224 588 470 88,3 8,0 16,2 36,8 0,90 34,0 

Додаток Г.4 

Структура врожаю пшениці озимої залежно від попередників, 2009 р. 

Попередник 

Г
у

ст
о

та
 с

то
ян

н
я
 

р
о
сл

и
н

 ш
т.

/м
2
 

З
аг

ал
ьн

а 
к
іл

ьк
іс

ть
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еб

ел
, 
ш

т.
/м

2
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о
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к
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ш
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л
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и
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к
о

л
о
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,с
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К
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о
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к
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о
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ш
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К
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ен

 у
 

к
о

л
о
сі

 ,
ш

т.
 

М
ас

а 
зе

р
ен

 з
 о

д
н

о
го

 

к
о

л
о
са

, 
г 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Чистий пар 206 651 432 88,2 7,5 15,6 29,6 1,45 39,6 

Горох 187 490 369 85,8 7,2 15,3 29,5 1,35 38,0 

Чина 183 590 372 84,6 8,1 17,3 34,6 1,21 36,2 

Сочевиця 171 547 371 85,2 7,7 16,9 33,8 1,14 35,4 

Вико-овес 184 665 440 90,2 8,0 17,3 35,6 1,32 36,9 

Соя 178 621 411 85,5 7,9 17,1 34,0 1,23 36,2 

Квасоля 183 586 385 84,0 7,9 18,0 33,1 1,21 36,1 

Кукурудза 177 588 396 73,4 7,2 14,8 28,3 1,10 35,7 



396 

Додаток Г.5 

Структура врожаю пшениці озимої залежно від попередників, 2011 р. 

Попередник 
Г

у
ст

о
та

 с
то

ян
н

я
 

р
о
сл

и
н

 ш
т.

/м
2
 

З
аг

ал
ьн

а 
к
іл

ьк
іс
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ш
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о
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о
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о
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о
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р
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д
н

о
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к
о

л
о
са

, 
г 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Чистий пар 198 548 452 85,8 7,7 16,1 35,2 1,36 41,9 

Горох 189 448 372 80,1 7,6 16,0 34,1 1,28 39,8 

Чина 184 530 360 84,1 7,5 16,8 34,5 1,11 38,4 

Соняшник 175 478 358 82,3 7,2 16,4 32,9 1,07 37,7 

Вико-овес 195 599 428 88,1 7,8 17,1 37,2 1,30 39,3 

Соя 175 537 401 83,6 7,4 16,7 33,0 1,19 38,5 

Квасоля 184 504 366 83,3 7,4 17,1 33,5 1,18 38,1 

Кукурудза 194 478 371 69,8 7,3 15,7 33,3 1,15 37,9 

Додаток Г.6 

Структура врожаю пшениці озимої залежно від попередників, 2012 р. 

Попередник 

Г
у

ст
о
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то
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н
я
 

р
о
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2
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о
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о
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о
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о
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о
д

н
о
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 к

о
л
о

са
, 
г 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Чистий пар 180 376 264 55,7 7,7 14,8 33,3 1,34 41,6 

Горох 156 356 320 47,9 7,1 13,4 28,3 1,28 38,7 

Чина 160 436 352 50,6 7,7 14,9 35,7 1,11 38,2 

Соняшник 152 360 340 48,2 7,1 13,7 31,1 1,02 36,6 

Вико-овес 160 388 356 48,9 7,6 16,7 26,0 1,23 38,8 

Соя 148 372 332 50,0 7,0 13,8 28,4 1,08 38,0 

Квасоля 160 376 348 48,0 7,7 14,8 30,2 1,14 37,8 

Кукурудза 144 352 404 47,9 7,2 14,7 31,0 1,12 36,8 
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Додаток Г.7 

Структура врожаю пшениці озимої залежно від попередників, 2013 р. 

Попередник 
Г

у
ст

о
та

 с
то

ян
н

я
 

р
о
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и
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о
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о
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о
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о
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, 
г 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Чистий пар 201 394 330 67,3 8,0 16,5 33,3 1,58 41,6 

Горох 171 392 344 68,7 7,8 16,0 32,5 1,40 38,9 

Чина 178 424 364 66,5 8,0 16,5 33,0 1,30 39,2 

Соняшник 161 393 325 65,1 7,8 15,5 30,0 1,30 36,9 

Вико-овес 166 427 383 68,1 8,4 17,0 30,3 1,54 39,5 

Соя 175 384 347 68,0 7,7 15,5 32,5 1,52 38,3 

Квасоля 172 424 366 67,2 8,0 16,5 31,5 1,42 38,2 

Кукурудза 162 370 319 69,0 7,6 16,5 31,1 1,45 37,0 

Додаток Г.8 

Структура врожаю пшениці озимої залежно від попередників, 2014 р. 

Попередник 
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о
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г 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Чистий пар 264 652 540 91,3 8,6 18,2 40,3 1,92 40,5 

Горох 239 498 452 86,8 8,0 16,7 35,4 1,63 37,9 

Чина 233 590 461 85,5 8,1 17,4 35,7 1,62 36,4 

Соняшник 204 506 424 87,9 7,9 16,6 33,1 1,55 34,9 

Вико-овес 221 665 460 88,4 8,4 17,2 38,1 1,85 37,9 

Соя 218 621 464 88,6 8,5 18,0 39,2 1,86 36,3 

Квасоля 223 586 476 89,5 8,5 17,1 38,4 1,66 36,3 

Кукурудза 217 583 432 88,1 8,4 16,1 36,0 1,70 35,0 



398 

Додаток Г.9 

Структура врожаю пшениці озимої залежно від попередників, 2015 р. 

Попередник 
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х
 с

те
б

ел
, 

ш
т.

/м
2

 

В
и

со
та

 с
те

б
л
а,

 с
м

 

Д
о
в
ж

и
н

а 
к
о
л
о
са

,с
м

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

о
л
о
ск

ів
 у

 

к
о
л
о
сі

, 
ш

т.
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 з

ер
ен

 у
 

к
о
л
о
сі

 ,
ш

т.
 

М
ас

а 
зе

р
ен

 з
 о

д
н

о
го

 

к
о
л
о
са

, 
г 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Чистий пар 280 584 444 87,6 7,9 17,8 31,0 1,43 39,8 

Горох 222 448 384 73,4 6,6 16,0 26,7 1,40 37,8 

Чина 284 480 388 82,0 7,3 18,0 28,9 1,42 36,2 

Соняшник 240 420 348 79,6 6,8 16,3 27,0 1,21 33,0 

Вико-овес 296 520 340 80,5 7,0 18,5 28,8 1,03 37,1 

Соя 224 540 436 86,6 8,3 16,5 34,1 1,49 36,0 

Квасоля 220 536 383 87,1 8,3 17,3 34,1 1,49 36,0 

Кукурудза 220 588 328 86,5 6,6 15,9 23,8 1,17 34,6 

Додаток Г.10 

Структура врожаю пшениці озимої залежно від попередників, 

середня за 2006–2015 рр. 

Попередник 

Г
у

ст
о

та
 с

то
я
н

н
я
 

р
о

сл
и

н
 ш

т.
/м

2
 

З
аг

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
еб

ел
, 
ш

т.
/м

2
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

и
х

 с
те

б
ел

, 

ш
т.

/м
2

 

В
и

со
та
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те

б
л
а,

 с
м

 

Д
о

в
ж

и
н

а 
к
о

л
о

са
,с

м
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

о
л
о

ск
ів

 у
 

к
о

л
о

сі
, 
ш

т.
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 з

ер
ен

 у
 

к
о

л
о

сі
 ,
ш

т.
 

М
ас

а 
зе

р
ен

 з
 о

д
н

о
го

 

к
о

л
о

са
, 
г 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Чистий пар 280 584 444 87,6 7,9 17,8 31,0 1,43 39,8 

Горох 222 448 384 73,4 6,6 16,0 26,7 1,40 37,8 

Чина 284 480 388 82,0 7,3 18,0 28,9 1,42 36,2 

Соняшник 240 420 348 79,6 6,8 16,3 27,0 1,21 33,0 

Вико-овес 296 520 340 80,5 7,0 18,5 28,8 1,03 37,1 

Соя 224 540 436 86,6 8,3 16,5 34,1 1,49 36,0 

Квасоля 220 536 383 87,1 8,3 17,3 34,1 1,49 36,0 

Кукурудза 220 588 328 86,5 6,6 15,9 23,8 1,17 34,6 
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Додаток Д.1 

Урожайність соломи перших культур сівозмін, т/га 

 

Рік 
Культури 

горох чина сочевиця  квасоля 

1996 3,18 2,54 не висівали 

1997 2,54 2,13 2,47  2,14  

1998 2,29 2,41 2,51  2,66  

1999 3,36 3,00 2,94  3,11  

2000 2,67 3,20 2,48  1,82  

2001 3,21 2,66 2,54  2,63  

2002 2,76 2,85 2,90  4,54  

2003 3,86 3,68 3,04  2,79  

2004 2,47 2,79 2,94  2,87  

2005 3,24 1,75 2,41  2,16  

2006 3,13 2,09 1,84  3,53  

2007 2,63 2,75 3,29  3,09  

2008 4,51 2,02 2,92  1,84  

2009 3,05 3,12 соняшник 

0,82 
 2,76  

2010 1,47 2,03 2,14  3,02  

2011 2,98 2,11 1,15  2,79  

2012 3,51 3,37 1,52  2,23  

2013 1,24 1,74 4,62  1,16  

2014 1,12 1,44 5,94  1,18  

2015 3,41 2,02 4,88  2,14  

1996-

2015 
2,84 2,48 2,69  2,55  
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Додаток Д.2 

Урожайність соломи пшениці озимої залежно від попередника, т/га 

Рік 

Попередник 

 

пар горох чина сочев

иця 

вико-

овес 
соя квасоля кукурудза 

1996 5,69 5,36 3,81 

н
е 

д
о
сл

ід
ж

у
в
ал

и
 5,30 4,16 

н
е 

д
о
сл

ід
ж

у
в
ал

и
 3,09 

1997 5,64 4,19 3,78 4,18 2,51 2,38 

1998 7,23 5,96 6,31 5,44 6,31 5,77 5,72 3,89 

1999 6,13 3,99 3,83 4,11 3,95 4,06 4,01 2,14 

2000 3,10 2,86 2,97 2,56 2,47 2,47 1,91 1,42 

2001 6,12 5,40 4,94 4,90 5,52 4,52 3,78 3,14 

2002 7,26 6,35 5,45 6,67 5,80 5,47 4,88 4,70 

2003* 2,88 3,18 2,48 2,78 2,81 2,75 2,79 2,77 

2004 7,29 7,22 7,19 6,14 5,57 5,43 6,38 5,70 

2005 8,35 7,44 7,95 7,16 7,49 6,73 6,66 4,94 

2006 5,18 4,75 4,16 4,61 4,40 4,92 3,43 2,90 

2007 6,90 6,29 5,39 6,15 6,19 6,08 6,00 5,78 

2008 6,58 6,71 6,32 5,82 5,57 5,43 6,38 6,25 

2009 7,31 5,78 5,64 5,95 5,92 6,15 5,87 4,46 

2010 Не було отримано врожаю  

2011 7,35 6,08 6,23 сон. 

5,80 
6,05 6,41 5,62 4,87 

2012 4,31 3,87 3,70 3,15 4,04 3,88 3,74 3,23 

2013 5,96 5,20 4,93 3,95 5,34 4,61 4,35 3,85 

2014 7,43 6,88 6,10 5,97 7,05 6,36 6,86 6,16 

2015 6,58 6,41 5,12 3,60 4,63 6,69 6,79 3,25 

1996-

2015 
5,86 5,20 4,82 5,19 4,93 4,39 4,73 3,75 

Примітка:* – у 2003 році пшениця озима була пересіяна пшеницею 

ярою 



401 

Додаток Д.3 

Урожайність гички буряків цукрових залежно від передпопередника, 

т/га 

Рік 

Передпопередник 

 

пар горох чина сочев

иця 

вико-

овес 
соя квасоля кукурудза 

1996 10,0 11,5 9,3 

н
е 

д
о
сл

ід
ж

у
в

ал
и

 

8,6 6,1 

н
е 

д
о
сл

ід
ж

у
в

ал
и

 

6,4 

1997 9,6 9,3 8,9 10,0 8,8 8,2 

1998 11,1 9,3 9,6 11,2 9,6 8,2 

1999 8,5 7,1 6,4 7,8 8,1 8,0 8,0 8,1 

2000 не отримали врожаю  

2001 7,2 5,6 5,0 6,7 6,6 6,8 6,1 6,1 

 

2002 8,6 6,9 8,3 8,2 8,3 8,1 8,3 8,1 

2003 13,9 12,1 10,8 10,2 12,0 11,4 10,7 10,4 

2004 16,7 15,6 14,0 16,6 15,6 14,0 14,0 13,4 

2005 11,2 10,8 10,2 10,2 11,8 10,7 10,4 10,9 

2006 8,6 8,1 8,5 8,7 9,3 8,4 8,5 7,8 

2007 11,0 11,5 10,3 10,8 11,2 10,1 10,2 10,0 

2008 14,7 14,8 14,3 13,6 15,5 15,1 14,8 13,0 

2009 8,1 7,9 7,3 7,1 7,9 7,2 7,2 6,4 

2010 13,8 13,4 11,6 12,4 12,2 14,0 11,1 11,6 

2011 9,6 9,4 9,4 8,1 9,8 9,0 8,6 8,6 

2012 9,0 8,6 8,3 7,4 8,1 8,6 8,3 8,5 

1996-

2012 
10,1 9,5 9,0 9,8 10,3 9,7 9,7 9,1 
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Додаток Д.4 

Урожайність соломи гречки залежно від передпопередника, т/га 

Рік 

Передпопередник 

 

пар горох чина сочев

иця 

вико-

овес 
соя квасоля кукурудза 

1999 2,85 2,68 2,47 2,57 2,26 2,19 2,51 2,48 

2000 2,80 2,11 1,94 2,03 2,13 2,16 2,00 1,96 

2001 2,81 2,81 1,67 2,80 2,31 2,80 2,77 2,72 

2002 3,15 2,77 2,96 2,65 2,58 2,37 2,98 2,79 

2003 2,64 2,79 2,23 3,05 2,54 3,00 2,39 2,17 

2004 2,16 2,28 2,12 2,43 2,10 2,27 2,06 1,93 

2005 3,15 2,95 2,84 2,88 2,48 2,84 2,71 2,71 

2006 2,90 2,71 2,50 2,55 2,31 2,13 2,52 2,43 

2007 2,29 1,53 1,62 1,75 1,73 1,73 1,66 1,57 

2008 2,44 1,80 1,78 1,85 1,28 1,77 1,81 1,74 

2009 2,90 2,73 2,54 2,60 2,26 2,17 2,68 2,45 

2010 2,24 1,51 1,72 1,83 1,80 1,78 1,85 1,72 

2011 2,48 2,12 1,84 сон. 

0,99 
1,99 2,21 2,03 1,81 

2012 2,72 2,13 1,88 2,38 2,03 2,19 2,49 1,88 

2013 3,41 3,13 2,69 2,60 2,90 2,95 2,59 2,98 

2014 4,83 4,64 4,51 4,53 4,66 4,53 4,58 4,39 

2015 2,72 1,60 1,91 2,00 2,34 1,79 1,46 1,94 

1999-

2015 
2,72 2,49 2,31 2,42 2,34 2,28 2,42 2,33 
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Додаток Д.5 

Урожайність соломи ячменю ярого в сівозмінах з буряками цукровими 

залежно від першої культури сівозміни, т/га 

Рік 

Перша культура сівозміни 

 

пар горох чина сочев

иця 

вико-

овес 
соя квасоля кукурудза 

1996 2,53 2,72 2,05 

н
е 

д
о

сл
ід

ж
у

в
ал

и
 2,74 2,56 

н
е 

д
о

сл
ід

ж
у

в
ал

и
 2,43 

1997 2,36 2,43 2,08 2,31 2,30 2,14 

1998 1,79 0,98 1,47 1,62 1,68 1,53 

1999 3,38 3,41 2,79 3,11 3,23 3,04 

2000 3,23 3,26 2,95 3,09 3,17 3,06 2,88 2,98 

2001 2,66 2,76 2,34 2,49 2,64 2,75 2,46 2,46 

2002 2,68 2,39 2,60 2,03 2,47 2,51 2,42 2,08 

2003 2,62 2,65 2,48 2,58 2,63 2,46 2,46 2,26 

2004 2,94 3,18 2,79 2,59 3,20 2,72 2,96 2,18 

2005 2,89 2,94 2,69 2,82 2,92 2,86 2,77 2,68 

2006 1,95 1,27 1,73 1,89 2,02 1,94 1,87 1,39 

2007 2,65 2,70 2,41 2,57 2,65 2,63 2,42 2,19 

2008 3,69 3,67 3,58 3,49 3,74 3,67 3,72 3,56 

2009 2,89 2,86 2,89 2,67 2,97 3,27 3,08 3,39 

2010 0,94 0,85 0,83 0,88 0,96 0,98 0,95 0,85 

2011 3,77 4,02 3,77 3,50 3,71 4,00 3,93 3,65 

2012 2,59 2,85 2,97 сон. 

2,83 
2,66 2,67 2,76 3,03 

2013 1,42 1,29 1,35 1,34 1,35 1,09 1,09 1,02 

1996-

2013 
2,61 2,28 2,43 2,55 2,60 2,58 2,55 2,38 
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Додаток Д.6 

Урожайність соломи ячменю ярого в сівозмінах із гречкою 

залежно від попередника пшениці озимої, т/га 

Рік 

Попередник пшениці озимої 

 

пар горох чина сочев

иця 

вико-

овес 
соя квасоля кукурудза 

2000 3,80 3,77 3,25 4,38 3,66 3,36 3,20 3,10 

2001 2,89 2,82 2,61 2,39 2,80 2,55 2,56 2,36 

2002 2,79 2,72 2,58 2,49 2,84 2,45 2,41 2,19 

2003 2,38 2,33 2,40 2,53 2,68 2,30 2,32 2,13 

2004 2,47 2,39 2,52 2,33 2,40 2,18 2,25 1,98 

2005 2,58 2,45 2,40 2,40 2,49 2,27 2,45 2,27 

2006 1,92 1,86 1,77 1,78 1,94 1,77 1,82 1,69 

2007 2,63 2,56 2,38 2,43 2,56 2,36 2,40 2,22 

2008 2,93 2,91 2,75 2,89 2,92 2,75 2,60 2,50 

2009 2,35 2,36 2,39 2,35 2,43 2,32 2,45 2,37 

2010 1,76 1,72 1,56 1,63 1,73 1,65 1,71 1,48 

2011 2,01 1,93 1,80 1,77 1,80 1,56 1,80 1,65 

2012 1,95 1,86 1,76 1,75 1,76 1,66 1,74 1,63 

2013 1,45 1,44 1,33 1,32 1,40 1,12 1,14 0,79 

2014 3,02 3,20 3,17 соняшн

ик 2,99 
3,29 3,11 3,10 3,08 

2015 3,69 3,67 3,58 3,49 3,74 3,67 3,72 3,56 

2000-

2015 
2,54 2,50 2,39 2,32 2,53 2,32 2,29 2,19 
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Додаток Е.1 

Вихід кормових одиниць у короткоротаційних сівозмінах за органічної 

системи удобрення, середнє за 1996–2015 рр. 

Перша 

культура 

сівозміни 

Кормові одиниці, т/га 

першої 

культури 

пшениці 

озимої 

буряків 

цукрових ячменю 

ярого 

сівозміни в 

середньому гречки 

Чистий пар – 4,80 
7,15 2,41 3,59 

1,18 2,33 2,08 

Горох 2,20 4,16 
6,99 2,45 3,95 

1,09 2,33 2,45 

Чина 1,74 3,90 
6,63 2,25 3,63 

1,01 2,19 2,21 

Сочевиця 1,95 4,15 
6,97 2,38 3,86 

1,04 2,18 2,33 

Вико-

вівсяна 

сумішка 

2,50 4,09 
6,94 2,42 3,99 

1,07 2,33 2,50 

Соя 2,90 3,82 
6,58 2,37 3,92 

1,09 2,01 2,46 

Квасоля 2,05 3,85 
6,47 2,33 3,68 

1,05 2,15 2,28 

Кукурудза 4,54 3,19 
6,24 2,20 4,04 

1,00 1,98 2,68 
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Додаток Е.2 

Вихід перетравного протеїну в короткоротаційних сівозмінах, 

у середньому за 1996–2015 рр. 

Перша 

культура 

сівозміни 

Перетравний протеїн, кг/га 

першої 

культури 

пшениці 

озимої 

буряків 

цукрових ячменю 

ярого 

сівозміни в 

середньому гречки 

Чистий пар – 599 
330 205 283 

112 196 227 

Горох 367 519 
323 207 354 

103 196 296 

Чина 387 487 
306 189 342 

96 184 289 

Сочевиця 363 548 
322 200 358 

98 183 298 

Вико-

вівсяна 

сумішка 

338 510 
320 204 343 

101 196 286 

Соя 483 474 
304 199 365 

102 169 314 

Квасоля 243 480 
299 195 304 

99 181 251 

Кукурудза 227 398 
288 186 275 

94 166 221 
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Додаток Е.3 

Вихід кормових одиниць у сівозмінах за органо-мінеральної 

системи удобрення, у середньому за 2006–2013 рр. 

Перша 

культура 

сівозміни 

Кормові одиниці, т/га 

першої 

культури 

пшениці 

озимої N30 

буряків 

цукрових 

N90P115K58 

ячменю 

ярого 

N40P40K40 сівозміни в 

середньому буряків 

цукрових 

N120P120K120 

ячменю 

ярого 

N60P60K60 

Чистий пар – 5,45 
9,02 2,50 4,24 

9,62 2,78 4,46 

Горох 2,08 5,33 
8,76 2,54 4,68 

9,36 2,78 4,89 

Чина 1,77 5,11 
8,42 2,46 4,44 

8,84 2,73 4,61 

Вико-овес 2,18 5,33 
8,89 2,49 4,72 

9,36 2,77 4,91 

Соя 2,04 5,24 
8,40 2,46 4,54 

8,71 2,68 4,67 

Кукурудза 4,70 4,49 
8,14 2,46 4,95 

8,40 2,67 5,06 
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Додаток Е.4 

Вихід перетравного протеїну в сівозмінах за органо-мінеральною 

системою удобрення, у середньому за 2006–2013 рр. 

Перша 

культура 

сівозміни 

Кормові одиниці, кг/га 

першої 

культури 

пшениці 

озимої N30 

буряків 

цукрових 

N90P115K58 

ячменю 

ярого 

N40P40K40 сівозміни в 

середньому буряків 

цукрових 

N120P120K120 

ячменю 

ярого 

N60P60K60 

Чистий пар – 676 
416 210 325 

444 234 338 

Горох 345 662 
404 214 406 

432 234 418 

Чина 499 635 
389 207 433 

408 230 443 

Вико-

вівсяна 

сумішка 

313 662 
410 209 399 

432 233 410 

Соя 429 651 
388 207 419 

402 225 427 

Кукурудза 235 557 
377 207 344 

388 224 351 
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Додаток Ж.1 

Розподіл опадів по декадах з першої декади вересня по третю декаду 

липня по роках з різною її врожайністю 

Додаток Ж.2 

Вплив суми опадів за вересень і першу декаду жовтня на врожайність 

пшениці озимої 

 



 410 

Додаток Ж.3 

Вплив суми опадів за період з третьої декади травня по першу декаду 

липня на врожайність пшениці озимої 

 
 

Додаток Ж.4 

Динаміка температури повітря під час вегетації пшениці озимої по 

роках з різними рівнями її врожайності 

 



 411 

Додаток Ж.5 

Вплив суми температур повітря за другу та третю декади вересня на 

врожайність пшениці озимої 

 
 

Додаток Ж.6 

Вплив суми температур повітря за третю декаду квітня та за травень на 

врожайність пшениці озимої 
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Додаток Ж.7 

Динаміка опадів у період березень–липень у різні за врожайністю гороху 

роки 

 
 

Додаток Ж.8 

Динаміка температури повітря у період квітень–липень у різні за 

врожайністю гороху роки 



 413 

Додаток Ж.9 

Вплив суми температур повітря за квітень–липень на врожайність 

гороху 

 
 

Додаток Ж.10 

Динаміка опадів у період березень–липень в різні за врожайністю чини 

роки 
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Додаток Ж.11 

Вплив суми опадів за період з третьої декади січня по другу декаду 

березня на врожайність чини 

 
 

Додаток Ж.12 

Динаміка температури повітря у період квітень–липень у різні за 

врожайністю чини роки 

 



 415 

Додаток Ж.13 

Вплив середньої температури повітря за другу декаду квітня на 

врожайність чини 

 
 

Додаток Ж.14 

Динаміка опадів у період квітень–вересень у різні за врожайністю 

квасолі роки 
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Додаток Ж.15 

Вплив суми опадів за травень на врожайність квасолі 

 
 

Додаток Ж.16 

Вплив кількості опадів за першу декаду червня на врожайність квасолі 
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Додаток Ж.17 

Вплив суми опадів за другу–третю декади липня і першу декаду серпня 

на врожайність квасолі 

  
 

Додаток Ж.18 

Вплив суми опадів за вересень на врожайність квасолі 
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Додаток Ж.19 

Динаміка температури повітря у період квітень–вересень у різні за 

врожайністю квасолі роки 

  
 

Додаток Ж.20 

Залежність урожайності квасолі від суми температур повітря за першу і 

другу декади липня 

 



 419 

Додаток Ж.21 

Залежність урожайності квасолі від суми температур повітря за першу, 

другу і третю декади вересня 

 
 

Додаток Ж.22 

Динаміка опадів у період січень-серпень в різні за врожайністю вико-

вівса роки 

  



 420 

Додаток Ж.23 

Динаміка температури повітря у період січень-серпень в різні за 

врожайністю вико-вівса роки 

  
 

Додаток Ж.24 

Вплив суми температур за травень, червень та першу декаду липня на 

врожайність вико-вівса 

 



 421 

Додаток Ж.25 

Динаміка опадів у період квітень–вересень у різні за врожайністю сої 

роки 

  
 

Додаток Ж.26 

Вплив суми температур за червень на врожайність сої 

 



 422 

Додаток Ж.27 

Вплив суми температур за серпень і першу декаду вересня на 

врожайність сої 

 
 

Додаток Ж.28 

Динаміка кількості опадів по декадах у період квітень–вересень у різні 

за врожайністю кукурудзи роки 

  



 423 

Додаток Ж.29 

Вплив суми опадів за період від другої декади квітня до першої декади 

травня включно на врожайність кукурудзи 

 

 
Додаток Ж.30 

Динаміка температури повітря по декадах у період квітень–вересень у 

різні за врожайністю кукурудзи роки 

  

Рік 



 424 

Додаток Ж.31 

Вплив суми температур за третю декаду червня і першу декаду липня на 

врожайність кукурудзи 

 
 

Додаток Ж.32 

Динаміка кількості опадів по декадах у період квітень–серпень у різні за 

врожайністю гречки роки 

 



 425 

Додаток Ж.33 

Вплив суми опадів за перші дві декади серпня на врожайність гречки 

 
 

Додаток Ж.34 

Динаміка температури повітря по декадах у період квітень–вересень в 

різні за врожайністю кукурудзи роки 

  



 426 

Додаток Ж.35 

Вплив температури повітря у третій декаді травня на врожайність 

гречки 

 
 

Додаток Ж.36 

Динаміка кількості опадів по декадах у період січень-жовтень у різні за 

врожайністю буряків цукрових роки 

  



 427 

Додаток Ж.37 

Вплив суми опадів за березень - квітень на врожайність цукрових 

буряків 

 
Додаток Ж.38 

Вплив суми опадів за серпень–вересень на врожайність буряків 

цукрових 

 



 428 

Додаток Ж.39 

Динаміка температури повітря по декадах у період квітень–жовтень у 

різні за врожайністю буряків цукрових роки 

  
 

Додаток Ж.40 

Вплив суми температур повітря за травень–червень на врожайність 

буряків цукрових 

 



 429 

Додаток Ж.41 

Динаміка кількості опадів по декадах у період січень–липень у різні за 

врожайністю ячменю ярого роки 

  
 

Додаток Ж.42 

Вплив суми опадів за лютий–березень на врожайність ячменю ярого за 

різними попередниками 

 



 430 

Додаток Ж.43 

Динаміка температури повітря по декадах у період квітень–липень у 

різні за врожайністю ячменю ярого роки 

  
 

Додаток Ж.44 

Залежність урожайності ячменю ярого від суми температур повітря 

за першу та другу декади травня 

 



 431 

Додаток И.1 

Реагування пшениці озимої на запаси азоту перед посівом 

 
 

Додаток И.2 

Вплив запасів азоту на врожайність ячменю ярого після буряків 

 



 432 

Додаток И.3 

Вплив запасів азоту на врожайність ячменю ярого після гречки 

 
 

Додаток И.4 

Вплив врожайності гороху на запаси азоту після його збирання 

 



 433 

Додаток И.5 

Вплив запасів гідролізного азоту на врожайність буряків цукрових 

 
 

Додаток И.6 

Вплив запасів гідролізного азоту на врожайність кормових культур 

 



 434 

Додаток И.7 

Вплив рівня врожайності ячменю ярого після гречки 

на запаси рухомого фосфору 

 
 

Додаток И.8 

Вплив запасів рухомого фосфору на врожайність гречки 

 



 435 

Додаток И.9 

Вплив запасів рухомного калію на врожайність гороху 

 
 

Додаток И.10 

Вплив запасів гідролізного азоту на співвідношення зерна до соломи 

гороху 

 



 436 

Додаток И.11 

Вплив соломи гороху на добриво на врожай зерна пшениці 

 
 

Додаток И.12 

Вплив зерна гороху на запаси рухомого калію 

 



 437 

Додаток И.13 

Вплив рівня врожайності гороху на запаси калію 

 
 

Додаток И.14 

Вплив рівня врожайності кукурудзи на силос на запаси калію 

 



 438 

Додаток И.15 

Тенденції залежності між врожайністю кормових культур і наступної 

пшениці 

 
Додаток И.16 

Тенденція змін запасів рухомих форм фосфору і калію залежно від 

кількості горохової соломи на добриво 

 



 439 

Додаток И.17 

Тенденція зміни врожайності гречки залежно від обсягів надходження у 

ґрунт пшеничної соломи 

 
 

Додаток И.18 

Тенденція зміни врожайності цукрових буряків залежно від обсягів 

надходження у ґрунт пшеничної соломи 

 



 440 

Додаток И.19 

Тенденція зміни врожайності гречки залежно від обсягів надходження у 

грунт горохової соломи 

 
Додаток И.20 

Загальні тенденції зміни запасів доступних фосфору і калію залежно від 

продуктивності пшениці озимої та обсягів надходження її соломи у 

грунт (післядія на 2-й рік) 

 



 441 

Додаток И.21 

Тенденції зміни запасів рухомих форм фосфору і калію залежно від 

обсягів надходження соломи гречки у грунт 

 
 

Додаток И.22 

Тенденція зміни врожайності ячменю залежно від обсягів надходження у 

грунт гречаної соломи 

 



 442 

Додаток И.23 

Тенденція змін запасів рухомих форм фосфору і калію залежно від 

врожайності буряків та обсягів надходження у грунт гички 

 
 

Додаток И.24 

Тенденція змін запасів гідролізного азоту і рухомого фосфору в 

залежності від обсягів соломи ячменю на добриво 

 



 443 

Додаток И.25 

Тенденція зміни запасів рухомого фосфору залежно від врожайності 

гороху 

 
 

Додаток И.26 

Тенденція зміни запасів рухомого фосфору 

залежно від врожайності чини 

 



 444 

Додаток И.27 

Тенденція зміни запасів рухомого фосфору 

залежно від врожайності гороху 

 
 

Додаток И.28 

Тенденція впливу запасів гідролізного азоту на співвідношення 

коренеплодів до гички буряків цукрових  

 



 445 

Додаток И.29 

Тенденція впливу запасів гідролізного азоту на співвідношення зерна до 

соломи ячменю 

 
 

Додаток И.30 

Тенденція впливу запасів гідролізного азоту 

на співвідношення зерна до соломи гречки 

 



 446 

Додаток И.31 

Тенденція зміни запасів рухомого калію залежно від врожайності сої 

 
 

Додаток И.32 

Тенденція зміни запасів рухомого фосфору залежно від врожайності сої 

 



 447 

Додаток И.33 

Зв’язок між врожайністю чини за роками та застосуванням соломи 

ячменю на добриво 

 
 

Додаток И.34 

Вплив запасів рухомого фосфору на продуктивність посівів однорічних 

трав в наступному році 

 



 448 

Додаток И.35 

Зв’язок між врожайністю однорічних трав та умістом азоту в ґрунті 

 
 

Додаток И.36 

Зв’язок між врожайністю однорічних трав та умістом рухомого фосфору 

в ґрунті 

 
 



 449 

Додаток И.37 

Зв’язок між врожайністю однорічних трав в попередньому та умістом 

азоту в наступному році 

 
 

Додаток И.38 

Зв’язок між врожайністю однорічних трав в наступному році та умістом 

азоту в попередньому році 

 



 450 

Додаток И.39 

Зв’язок між врожайністю однорічних трав в наступному році та умістом 

фосфору в попередньому році 

 
Додаток И.40 

Зв’язок між врожайністю однорічних трав за роками та надходженням 

соломи ячменю 

 



 451 

Додаток И.41 

Зв’язок між врожайністю однорічних трав та надходженням соломи 

ячменю на добриво у попередньому році 

 
Додаток И.42 

Вплив обсягів надходження побічної продукції на добриво у сівозміні 

в попередньому році на запаси азоту і фосфору у наступному 

 



 452 

Додаток К 

 



 453 

продовження додатку К 

 



 454 

Додаток Л 

 



 455 

продовження додатку Л 

 



 456 

Додаток М 

 



 457 

Додаток Н  

 



 458 

Додаток П 

 

 


