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ВСТУП 

Виконання курсової роботи з дисципліни "Система застосування 

добрив" − одна із форм навчальної роботи студентів із спеціальності 201 

«Агрономія» і спрямована на оволодіння студентами теоретичних знань і 

практичних навичок розробки системи удобрення у польовій сівозміні 

конкретного господарства з урахуванням ґрунтово−кліматичних умов та 

екологічних вимог. 

Мета та завдання курсової роботи 

Одним із головних шляхів інтенсифікації сільського господарства є 

хімізація землеробства, зокрема, широке застосування добрив і хімічних 

меліорантів з урахуванням природоохоронних вимог.  

Хімізація землеробства − матеріальна основа підвищення родючості 

ґрунтів, досягнення високих і стабільних врожаїв усіх сільськогосподарських 

культур. Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних вчених доведено, що 

залежно від природнокліматичних умов і структури посівних площ доля 

добрив в одержанні продукції землеробства складає в середньому 40−50 %. 

Крім того, на фоні застосування добрив значно зменшується вплив на 

врожайність культур несприятливих погодних умов. Поряд із цим мінеральні 

добрива впливають на ефективну родючість ґрунтів. Добрива підвищують 

врожайність культур, змінюють у них вміст білків, жирів, цукрів, крохмалю 

та інших органічних сполук, які служать важливою якісною характеристикою 

врожаю.  

Для більш продуктивного розвитку сільськогосподарського 

виробництва головне завдання хімізації землеробства полягає в 

раціональному використанні добрив − у переході від розрізнених прийомів 

удобрення окремих сільськогосподарських культур до науково обґрунтованої 

системи застосування добрив.  

Система удобрення − це планова реалізація комплексу заходів щодо 

нагромадження, зберігання і раціонального використання всіх 

удобрювальних засобів (органічних і мінеральних добрив, хімічних 
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меліорантів), що забезпечують одержання високих і стабільних врожаїв, 

поліпшення якості вирощуваної продукції, підвищення і збереження 

родючості ґрунтів і зменшення негативного впливу на навколишнє 

середовище.  

Система удобрення передбачає правильний розподіл добрив між 4 

культурами сівозміни та іншими угіддями в науково−обґрунтованих 

кількостях і співвідношеннях, застосування найбільш ефективних способів і 

прийомів їх внесення з урахуванням потреб культурних рослин в елементах 

живлення і фактичної родючості ґрунтів.  

При встановленні норм добрив слід враховувати в кожному окремому 

випадку можливість використання рослинами поживних елементів із ґрунту і 

добрив у конкретних ґрунтово−кліматичних умовах, при певній технології 

застосування добрив і вирощування сільськогосподарських культур.  

Також при вирішенні питання встановлення норм добрив необхідно 

розрахувати їх економічну ефективність та доцільність використання, а 

також баланс гумусу і NРК.  

При виконанні курсової роботи студент повинен розробити систему 

використання добрив у польовій сівозміні, що забезпечує виконання таких 

основних завдань:  

1. Одержання запланованої врожайності вирощуваних культур.  

2. Нагромадження та раціональне використання всіх удобрювальних 

засобів у господарстві.  

3. Послідовне вирівнювання родючості полів сівозміни (в деяких 

випадках збереження існуючої родючості) шляхом створення позитивного 

або бездефіцитного балансу поживних елементів і гумусу, поліпшення 

агрохімічних показників ґрунту.  

4. Одержання високої економічної ефективності застосування добрив.  

5. Забезпечення охорони навколишнього середовища в процесі 

застосування добрив та меліорантів. 
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РОЗДІЛ 1 
1. Загальні відомості про господарство на час складання курсової 

роботи 
1. Назва господарства та його адреса _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Зона, підзона, агрогрунтовий район ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Виробничий напрямок господарства (спеціалізація)_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Землекористування господарства: орної землі____га; луків____га, 

боліт____га; садів____га; хмельників____га; всього землі____га. 

5. Наявність торфовищ (тип і площа, га)_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Наявність покладів місцевих вапняних добрив і їх хімічний склад___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Рельєф полів (охарактеризувати особливості макро-, мезо- та 

мікрорельєфу)______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Окультуреність полів __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Наявність в господарстві гнесховищ__________________на______тонн, 

складів для мінеральних добрив на_______тонн. 
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2. Характеристика кліматичних умов 

_______________________________ 

Кліматичні умови за даними метеорологічної станції (середньорічні показники) 

Кліматичні 
показники, 

одиниці 
виміру 

Місяці  

За рік I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

Опади, мм              

Температура 
повітря, t °С 
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3. Урожайність сільськогосподарських культур в господарстві за останні 

3 роки та на час складання плану удобрення у сівозміні 

 

3. Урожайність основних сільськогосподарських культур 
 в господарстві, ц/га 

№ 
п/п 

Сільськогосподарські 
культури 

Урожайність, ц/га 
Роки 

середня 
за 3 

роки 

на рік 
складання 

плану 
використання 

добрив  
у ______році 

200_ 200_ 200_ 

1  Озима пшениця      
2  Озиме жито      
3  Ячмінь       
4  Овес       
5  Гречка       
6  Горох, вика      
7  Люпин       
8  Картопля       
9  Льон (волокно і 

насіння) 
     

10  Цукрові буряки      
11  Кукурудза (зелена 

маса) 
     

12  Кормові коренеплоди      
13  Однорічні трави (сіно)      
14  Багаторічні трави 

(сіно) 
     

15  Люпин (зелена маса)      
16  Природні сіножаті та 

пасовища 
     

17  Культурні сіножаті та 
пасовища 

     

18        
19        
20        
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4. Прийняті в господарстві сівозміни 

 

1_______________________________ 2_______________________________ 

№ 
поля Чергування культур Площа, 

га 
№ 

поля Чергування культур Площа, 
га 

1    1    
2    2    
3    3    
4    4    
5    5    
6    6    
7    7    
8    8    
9    9    
10    10    

Всього:__________  Всього:__________ 

3_______________________________ 4_______________________________ 

№ 
поля Чергування культур Площа, 

га 
№ 

поля Чергування культур Площа, 
га 

1    1    
2    2    
3    3    
4    4    
5    5    
6    6    
7    7    
8    8    
9    9    
10    10    

Всього:__________  Всього:__________ 
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РОЗДІЛ 2 
5. Виробництво і нагромадження гною 

 

При розрахунках потреби в органічних добривах слід виходити з 

можливості господарства по нагомадженню гною, інших місцевих добрив. 

Зелене добриво, солома включаються в загальну кількість добрив у 

відповідності з урожаєм зеленої маси і соломи. 

Потім розраховують насиченість сівозміни органічними добривами, 

тобто кількість органічних добрив, яка приходиться на 1 га ріллі. 

Вихід гною в господартві встановлюють наступним методом: 

5. Розрахунки нагромадження підстилкового гною в господарстві  
 

Види тварин Кількість 
голів 

Коефіцієнт  
перерахунку 

в ВРХ 

Кількість 
голів в 

перерахунку 
на ВРХ 

Вихід 
гною від 
всіх голів 

за рік 
Велика рогата 
худоба 

 1   

Молодняк до 2-х 
років 

 0,5   

Молодняк до 1-го 
року 

 0,2   

Коні  1,1   

Свині  0,2   

Вівці  0,1   

Всього від 
громадських 
тварин 

    

Втрачається при 
зберіганні 

    

Вихід гною з 
врахуванням втрат 
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6. План накопичення органічних добрив у господарстві 

 

Вид добрива Всього буде заготовлено, т 

Гній підстилковий  

Гноївка  

Солома  

Зелене добриво  

Всього органічних добрив  

Площа ріллі (орних земель), га  

Насиченість органічними добривами, 
т/га 

 

 

7. Розрахунки потреби вапна та вапняних матеріалів для польової 
сівозміни 

 
№ поля, 
культура 

Площа, га Доза чистого 
вапна(в 

перерахунку 
на 100% 

СаСО3), т/га 

Фактична доза 
вапняних 

матеріалів з 
врахуванням 
поправочних 

коефіцієнтів, т/га 

Загальна 
потреба у 
вапняних 

добривах, т 
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Дати обгрунтування доз, видів вапняних добрив, строків та способів їх 

внесення. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8. План використання добрив у сівозміні 

План розподілу елементів живлення в полях польовій сівозміні № ____ (в розрахунку на 1 га) 

№ 
поля Культура  

Тип грунту, 
грануло-

метричний 
склад 

Агрохімічні 
показники 

Основне 
удобрення 

Рядкове 
удобрення, 

кг 

Підживлення, 
кг Всього, кг 

Всього 
мінерал. 
добрив, 

кг/га д.р. рНКСl 

Вміст 
рухомих 

форм, 
мг/кг Гн

ій
, т

 

В
ап

но
, т

 

N
 

Р 2
О

5 

К
2О

 

N
 

Р 2
О

5 

К
2О

 

N
 

Р 2
О

5 

К
2О

 

N
 

Р 2
О

5 

К
2О

 

Р2О5 К2О кг 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     

10                     
Забезпеченість 1га орних земель сівозміни:  

органічними добривами, т-га_______________________ 
мінеральними добривами, кг діючої речовини: 
азотними _______________________________________ 
фосфорними ____________________________________ 
калійними ______________________________________ 
всього мінеральних добрив________________________ 

 

 



 14 

9. Балансово-розрахунковий метод встановлення норм мінеральних 
добрив 

 
Розрахунок норм мінеральних добрив на заплановану урожайність 

балансово-розрахунковим методом* 
 

№ 
п/п 

Показники Культура __________ Культура __________ 
№ поля ____________ № поля ____________ 
Заплан.урожайн, 
ц/га___ 

Заплан.урожайн, 
ц/га___ 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
1. Винос поживних речовин на 10 

ц продукції, кг 
      

2. Винос поживних речовин 
заплановим урожаєм, кг/га 

      

3. Вміст рухомих форм поживних 
речовин в грунті за 
картограмами, мг/кг 

      

4. Запаси рухомих форм у грунті, 
кг/га 

      

5. Процент використання з грунту       
6. Кількість поживних речовин 

(кг/га), які поглинаються 
рослинами з грунту 

      

7. Надійде з органічними 
добривами. (____т/га), кг /га 
поживних речовин 

      

8. Процент використання з 
органічних добрив 

      

9. Буде використано з органічних 
добрив, кг/га 

      

10. Всього з грунту та органічних 
добрив, кг/га 

      

11. Необхідно, щоб рослини 
засвоїли з мінеральних добрив, 
кг/га 

      

12. Процент використання 
поживних речовин з 
мінеральних добрив 

      

13. Необхідно додадтково внести з 
міеральними добривами, кг/га 
поживних речовин 

      

14. Форми мінеральних добрив, що 
вносяться 

      

15. Вміст діючої речовини в 
добриві, % 

      

16. Норми туків у фізичній масі, 
ц/га 
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* На Поліссі норми розраховують для озимої пшениці або жита, картоплі 

або кормових буряків, кукурудзи на силос. В Лісостепу – для озимої 

пшениці, ячменю, кукурудзи на зерно, цукрових, кормових буряків, картоплі 

або кукурудзи на силос. 

 

10. Винос елементів живлення плановим урожаєм 
 

Винос NPK плановим врожаєм сільськогосподарських культур (дані 
планового врожаю використовуються з таблиці 3 курсової роботи) 

 

№ 
п/п 

Культури 
сівозміни 

Планова 
урожайність, 

ц/га 

Винос, кг/га 

N* P2O5 K2O 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       

Всього     
На 1 га     

 

* При розрахунку виносу азоту на 1га сівозміни виключаються поля 

зайняті бобовими культурами. 
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11. Баланс елеметів живлення у сівозміні 
 

Баланс NPK та забезпечення потреби в них рослин польової сівозміни, 
кг/га 

№ 
п/п Статті балансу N P2O5 K2O 

1 Винос поживних речовин з грунту урожаєм    
2 Повертається в грунт    

а) за рахунок органічних добрив    
б) за рахунок мінеральних добрив     
в) за рахунок фіксації азоту повітря бобовими 
культурами 

   

Всього     
3 Баланс азоту, фосфору, калію: в кг    

у відсотках    
4 Потреба рослини в поживних речовинах 

(визначається по виносу) 
   

5 Буде засвоєно рослинами: 
а) із запасів рухомих форм грунту з 
врахуванням коефіцієнтів використання (N-
20%, P2O5 – 10%, K2O – 20% від середнього 
вмісту рухомих форм у грунті) 

   

б) з органічних, мінеральних добрив та 
бобових культур з врахуванням коефіцієнтів 
використання добрив (N – 50%, P2O5 – 40%, 
K2O – 65%) 

   

Всього    
6 Баланс забезпечення потреби рослин в 

поживних елементах: в кг 
   

у відсотках    

7 Нормативи    
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12. Окупність добрив приростом урожайності сільськогосподарських культур, кг на 1кг д.р. 

№ 
п/п Культура Бал 

землі 
Ціна 
балу 

Урожайність, 
ц/га 

Приріст 
врожайності, 

ц/га 

Внесено 
мінеральних 

добрив, кг/га д.р. 

Внесено 
органічних 

добрив 
Всього з 

мінеральних 
та 

органічних 
добрив, кг 

д.р. 

Окупність 

за
 р

ах
ун

ок
 

пр
ир

од
но

ї 
ро

дю
чо

ст
і 

фа
кт

ич
на

 

за
га

ль
ни

й 

за
 р

ах
ун

ок
 

до
бр

ив
 

N
 

P 2
O

5 

K
2O

 

вс
ьо

го
 

т/
га

 

N
PK

, к
г д

.р
. 

фа
кт

ич
на

 

но
рм

ат
ив

на
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  



 18 

13. Агрономічне обгрунтування плану використання добрив у сівозміні 

 

№ 
поля Культура  Обґрунтування строків і способів удобрення 

культур 

1   

2   

3   

4   

5   
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Висновки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури 
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Довідковий матеріал 

Розділ 1 

1. Загальні відомості про господарство слід взяти з його офіційних 

документів. Тут вказується місце знаходження, назва господарства, його 

адреса, спеціалізація (виробничий напрямок), наявність і місткість складів 

для зберігання мінеральних добрив, наявність гноєсховищ, торфовищ та 

інших джерел органічних добрив і меліорантів грунту. 

Дані про землекористування господарства беруть із річного звіту. 

2. За даними найблищої метеостанції або метеопоста надається 

характеристика кліматичних умов: середньорічна кількість опадів, 

середньорічна температура повітря. Робляться висновки щодо 

характеристики грунтово-кліматичних умов, можливість вирощування тих чи 

інших культур, можливість використання добрив. 

3. Урожайність сільськогосподарських культур береться за три останні 

роки. Планова урожайність розраховується як середнє між середньою 

урожайністю за три роки та найбільшою урожайністю за ці ж роки. 

4. Приводиться загальна характеристика сівозмін, які є в господарстві. 

Схеми сівозмін подаються на основі прийнятого в господарстві чергування 

культур. 
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Розділ 2 

Виробництво і нагромадження органічних добрив у господарстві 

Заходи по нагромадженню, зберіганню і раціональному використанню 

органічних добрив – важливий фактор підримання та підвищення родючості 

грунту, збільшенню врожаю сільськогосподарських культур та поліпшення 

його якості. Тому необхідно відмітити значення органічних добрив, як 

джерела елементів живлення для рослин і як одного з найважливіших засобів 

зберігання, підтримання та підвищення родючості грунту. 

Науково обґрунтована для кожної грунтово-кліматичної зони 

насиченість 1га ріллі органічними добривами складає: Полісся 15-17, 

Лісостеп 11-13, Степ – 8-9т/га. 

Нагромадження гною та інших органічних добрив (гноївка, солома, 

сидерати, пташиний послід) повинні базуватися на реальних розрахунках для 

конкретного господарства. 

Одержані дані слід порівняти з науково-обгрунтованими для певної 

зони. 

5. Виробництво і нагромадження гною 

Залежно від способу утримання тварин одержують підстилковий або 

безпідстілковий гній. 

Підстилковий гній складається із твердих і рідких виділень тварин та 

підстилки, яка запобігає втратам рідкої частини гною та аміаку, що 

виділяється при зберіганні гною. Вихід гною залежить від тривалості 

стійлового періоду, виду худоби, типу годівлі та кількості підстилкового 

матеріалу.  

При розрахунках виходу гною (табл. 5) все поголів’я різних видів і груп 

тварин в господарстві переводять в умовні голови. При цьому до однієї 

умовної голови прирівнюють відповідно 1 голову великої рогатої худоби, 1,5 

коней, 2 молодняку ВРХ до двох років, 5 телят, 5 дорослих свиней, 10 голів 

овець, тобто множать на коефіцієнти перерахунку в ВРХ, що наведені в 

таблиці 5. 
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Вихід гною на одну умовну голову ВРХ при середніх нормах солом’яної 

підстилки (3-4 кг на голову) складає 6-7 т на рік, при підвищених нормах 

солом’яної підстилки (5-6 кг на голову) 8-9 т і при використанні на підстилку 

торфокришки в зимовий і літній періоди – 10-12 т на рік. Вихід органічних 

добрив на одну голову птиці в середньому приймається 4 кг на рік, а вихід 

гноївки 20-25% від маси гною. 

Під час зберігання гною втрати його складають 15-20% від загальної 

маси. 

6. Накопичення органічних добрив в господарстві 

Розраховують всі органічні добрива в перерахунку на гній, що можуть 

бути використані в господарстві (табл. 6). Виписують гній підстилковий, що 

накопичується в господарстві з врахуванням втрат (табл. 5), гноївку. 

Розраховують надходження органіки з соломою. Для цього визначають 

урожайність соломи – урожайність зерна озимої пшениці чи жита за останній 

рік множать на коефіцієнт 1,2-1,8 та на коефіцієнт 3,5 (1 т соломи за 

кількістю органічної речовини при додадтковому внесенні на кожну тонну 7-

10 кг азоту еквівалентна 3,5 т гною). 

При розрахунках вирощування сидеральних культур вказується, яка 

культура, її врожайність та кількість органічної речовини, що надійде в грунт 

при умові, що 1 т зеленої маси сидератів еквівалентна 0,8 т гною. Солома та 

сидерати використовуються на площі 15-20% від площі орних земель. 

Сумуються всі види органічних добрив, записується в колонку – всього 

органічних добрив – ділиться на площу орних земель і знаходиться 

насиченість органічними добривами (це кількість цих добрив, що припадає 

на 1 га орних земель). 
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7. Хімічна меліорація грунтів полів сівозміни 

Ефективність мінеральних добрив різко знижується при їх 

використанні на кислих грунтах. Тому в господарстві в кожній сівозміні 

відповідно до матеріалів агрохімічного обстеження виділяють поля, на яких 

необхідно проводити вапнування, встановлюють послідовність вапнування 

грунтів на окремих полях сівозміни з урахуванням ступеня їх кислотності, 

ступеня насиченості грунту основами і відношення окремих 

сільськогосподарських  культур до реакції грунту. 

Потребу грунту у вапнуванні в курсовій роботі, (табл.7) студент 

встановлює для польової сівозміни, для якої розробляється план удобрення 

(табл.8 курсової роботи). 

Найбільш точно оптимальна норма вапна (100% СаСО3), особливо на 

сірих лісових ґрунтах, чорноземах вилугуваних, опідзолених та осолоділих, 

що містять понад 3% гумусу, обчислюється за гідролітичною кислотністю за 

формулою: 

норма СаСО3= 1000
5,0 dhSН г ⋅⋅⋅⋅ , т/га 

 

де – 0,5 кількість СаСО3, необхідних для нейтралізації 1мг.екв 

кислотності в 1кг грунту, кг; 

гН – величина гідролітичної кислотності, мг.екв/100г грунту; 

S – площа 1га, 10000м2; 

h – глибина орного шару, м; 

d – щільність грунту, т/м3; 

1000 – для перерахунку в тонни. 

У випадку, коли вапняний матеріал заорюють на глибину 0,25м, а 

щільність грунту становить 1,2 т/м3, формула визначення норми 100% вапна 

буде мати такий вигляд: 

норма СаСО3, т/га = гН  *1,5 
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Якщо дані про гідролітичну кислотність відсутні, норму вапна 

визначають за обмінною кислотністю (pHКCl) (табл. 1 додатку). Ця норма 

становить ¾ норми СаСО3 за гідролітичною кислотністю. Враховуючи це, в 

тих сівозмінах де потрібно, норму СаСО3 збільшують на 25%. 

Таблиця 1 

Норма вапна (СаСО3, т/га), встановлена за pHКCl, що складає ¾ від 

норми, встановленої за гідролітичною кислотністю 

Гранулометричний 
склад грунту 

Кислотність грунту (pHКCl) 
сівозміна з льоном і 

картоплею бурякова сівозміна 

до 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 до 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 
Піщані 3,0 2,0 1,0 3,7 2,5 1,2 
Супіщані 3,5 2,5 1,5 4,4 3,1 1,9 
Легкосуглинкові 4,5 3,5 2,5 5,6 4,4 3,1 
Середньосуглинкові 5,0 4,5 3,5 5,9 5,6 4,4 

 

У сівозмінах з картоплею, житом, люпином, вівсом на легких ґрунтах 

бажано підтримувати pHКCl на рівні 5,5-5,7, а у сівозмінах з буряками, 

ячменем, озимою пшеницею – 6,5-6,7. 

Оптимальне значення pHКCl для грунтів різного гранулометричного 

складу, допустимий рівень збільшення pHКCl за разовим внесенням вапна 

наведено в табл. 2 додатку. 

Таблиця 2 

Оптимальне значення pHКCl залежно від гранулометричного складу 

грунту 

Вміст 
гумусу, 

% 

Гранулометричний склад грунту 

пі
щ

ан
ий

 

зв
’я

за
но

- 
пі

щ
ан

ий
 

су
пі

щ
ан

ий
 

ле
гк

о-
су

гл
ин

ко
ви

й 

се
ре

дн
ьо

-
су

гл
ин

ко
ви

й 

ва
ж

ко
-

су
гл

ин
ко

ви
й 

гл
ин

и 
ле

гк
і 

гл
ин

и 
се

ре
дн

і 

гл
ин

и 
ва

ж
кі

 

1 5,5-5,6 5,6-5,7 5,7-5,8 5,8-6,0 6,0-6,1 6,1-6,3 6,3-6,5 6,5-6,7 7,0 
3,5 5,4-5,5 5,5-5,6 5,6-5,7 5,7-5,9 5,9-6,0 6,0-6,2 6,2-6,5 6,5-6,6 6,8 

Допустимий рівень збільшення pHКCl за один прийом вапнування 
1 0,5 0,6 0,7-0,8 0,9 - - 1,0 - - 

3,5 0,7 0,8 0,9-1,0 1,1 - - 1,2 - - 
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При вапнуванні слід пам’ятати, що 1т СаСО3 знижує кислотність 

піщаних та супіщаних грунтів в межах відповідно на 0,20-0,12 pHКCl, а 

суглинкових та глинистих значно менше – близько 0,08 pHКCl. 

В польових зернових сівозмінах з багаторічними травами необхідно 

вапнувати повною нормою вапна під покривну культуру або під найбільш 

чутливі до кислотності культури: цукрові буряки, озиму пшеницю, ячмінь, 

горох, кукурудзу. 

У сівозміні з картоплею або льоном-довгунцем норма вапна складає ¾ 

від повної за гідролітичною кислотністю, а вапнування бажано проводити до 

садіння картоплі або посіву льону. У випадку, коли вапнування проводять 

повною нормою вапна, ці культури розміщують на провапнованому полі 

через 4-5 років після хімічної меліорації. Це запобігає ураженню бульб 

картоплі паршою звичайною, а льону – судинним бактеріозом. 

В овочевих і кормових сівозмінах одноразово вносять повну норму 

вапна під капусту або під коренеплоди, конюшину, зернові, бобові. 

 

Норма вапняного матеріалу обраховується за формулою: 

µ
100

100
100

100
100

⋅
−

⋅
−

⋅=
дв

CД , 

де: Д – норма вапняного матеріалу, т/га; 

С – норма чистого (100%) абсолютно сухого СаСО3, що визначили 

за обмінною чи гідролітичною кислотністю, т/га; 

в – вологість вапняного матеріалу, %; 

д – наявність домішок діаметром більше 1мм, %; 

µ - вміст СаСО3 у вапняному матеріалі. 

Нейтралізуюча здатність вапняних матеріалів наведена в табл. 3 

додатку. 
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Таблиця 3  

Нейтралізуюча здатність вапняних матеріалів 

№ 
п/п 

Назва вапняного 
матеріалу 

Нейтралізуюча 
здатність 

Хімічний 
склад 

Доміш-
ки  Вологість  

% 

1 
Вапняне 
борошно 
(мелений вапняк) 

85-100 СаСО3 
0-15 

(глина, 
пісок) 

у пилящих не 
більше 1,5, 
в слабко-

пилящих 4-6 

2 Доломітове 
борошно 85-100 СаСО3,  

MgСО3 
0-15 до 4 

3 Молота крейда 90-100 СаСО3 до 10 - 

4 Палене вапно 
(негашене) до 178 СаО 0-10 - 

5 Палене вапно 
(гашене) до 135 Са(ОН)2 0-10 - 

6 Озерне вапно 80-100 СаСО3 0-20 до 30 

7 
Вапняні туфи 
(джерельне 
вапно) 

75-96 СаСО3 5-25 до 30 

8 Мергель 25-75 СаСО3 іноді 
MgСО3 

10-25 до 12 

9 
Торфотуфи 
(карбонатизован
ий торф) 

10-50 СаСО3 
50 

(торф) до 30 

10 Дефекат І – клас 60 
ІІ– клас 40 

СаСО3+ 
Са(ОН)2 

- 25-30 

11 Цементний пил не менше 60 СаСО3 СаО 
силікати - - 

12 Сланцева зола 60 

СаСО3+ 
MgСО3+ 
MgSiО3+ 
СаО+MgО+ 
Са(ОН)2 

- - 

 

Черговість проведення вапнування на полях, що потребують цього 

заходу, залежить від ступеня кислотності та чутливості культури до реакції 

грунту. 

 В поясненні до плану вапнування необхідно вказати строки і способи 

внесення вапняних матеріалів, вказати форми і норми їх. 
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8. План використання добрив у сівозміні 

Складання річного плану удобрення сільськогосподарських культур 

обумовлено рядом причин: 

1. Не вирівняністю родючості полів сівозміни за вмістом доступних 

форм поживних речовин, неоднаковою кислотністю, неоднаковим 

гранулометричним складом та інших показників грунту. 

2. Зміною забезпеченості органічними та мінеральними добривами 

господарства у кожному наступному році. 

3. Зміною планових завдань щодо посіву культур. 

Для складання плану використання добрив сівозміни, насамперед, 

визначають норму і місце внесення гною та інших органічних добрив, потім 

встановлюють норми мінеральних добрив. 

Визначення оптимальних норм мінеральних добрив одне з 

найскладніших питань агрохімічної науки і практики. Це обумовлено 

багатосторонньою взаємодією між рослиною, грунтом і добривом, 

погодними та господарсько-організаційними умовами, технологією 

вирощування сільськогосподарських культур. 

При встановленні оптимальної норми добрив необхідно враховувати такі 

основні показники: 

− економічні і організаційно-господарські умови, які визначають 

доцільність норм добрив і їх ефективність; 

− запланований рівень врожайності с.-г. культур; 

− вміст поживних речовин у грунті в доступній для рослин формі; 

− коефіцієнт використання поживних речовин с.-г. культурою із грунту, 

органічних і мінеральних добрив; 

− загальну потребу вирощуваної культури в поживних речовинах для 

досягнення запланованої врожайності; 

− охорону навколишнього середовища при використанні добрив. 

Методів розрахунку норм мінеральних добрив існує багато, 

найбільш поширеними є 2. 
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Перший - це визначення норм мінеральних добрив, рекомендованих 

обласними державними центрами „Родючість”, які диференційовані залежно 

від рівня врожайності сільськогосподарських культур та вмісту в грунті 

поживних речовин. Ці норми встановлені на основі узагальнення польових 

дослідів, проведених обласними центрами „Родючість”, учбовими закладами, 

науково-дослідними установами області.  

При цьому методі використовують дані табл.4 додатку. 
Таблиця 4  

Орієнтовні норми мінеральних добрив під основні с.-г. культури 

Культури  

рі
ве

нь
 в

ро
ж

аю
, ц

/г
а Азотних за 

вмістом 
фосфору 

Фосфорних за 
групами 

забезпеченості 

Калійних за групами  
Забезпеченості 

до
 5

0 
м

г 

50
-1

50
м

г 

> 
15

0 I  II  III  IV  V  I  II  III  IV  V  

до
 2

5 

25
-5

0 

50
-1

00
 

10
1-

15
0 

15
1-

25
0 

до
 4

0 

41
-8

0 

81
-1

20
 

12
1-

17
0 

> 
17

0 

мг на 1 кг грунту 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Озима 
пшениця 
та жито 

до 20 60 50 30 50 40 30 20 10 50 30 30 20 - 
20-25 70 60 40 60 50 40 30 20 60 40 40 30 10 
25-30 90 70 50 70 60 50 40 30 70 50 50 40 20 
30-35 100 90 70 - 70 60 50 40 90 70 60 50 30 
35-40 110 100 90 - 90 60 70 60 110 80 70 60 40 
40-50 - 110 100 - - 100 90 80 - 110 90 80 60 

50 - 120 110 - - 110 100 90 - - 110 90 70 
Ярі 
зернові 
(овес, 
ячмінь) 

до 20 60 50 40 40 30 20 20 10 50 50 40 30 20 
20-25 70 60 50 50 40 30 20 20 70 60 50 40 30 
25-30 80 70 60 60 50 40 30 20 80 70 60 50 40 
30-35 90 80 70 70 60 50 40 30 90 80 70 60 50 
35-40 100 90 80 - 70 60 60 40 100 90 80 70 60 
40-45 - 100 90 - 90 80 70 50 - 110 100 90 80 

Гречка  до 10 60 50 30 60 50 40 30 20 50 40 30 20 10 
10-15 70 60 40 70 60 50 40 30 60 50 40 30 20 
15-20 - 70 50 - 70 50 60 40 - 60 50 40 30 

Горох, 
вика 

до 20 - - - - 60 40 20 10 70 50 40 30 - 
20-25 10 - - - 70 50 30 20 - 70 60 40 30 
25-30 20 10 - - 80 70 40 30 - 80 70 50 40 
30-35 30 20 - - 100 90 50 40 - 90 80 60 50 

35 30 30 - - - 100 60 50 - - 80 70 60 

Люпин 
(зерно) 

до 10    60 50 30 20 10 60 50 30 20 - 
10-15    70 60 40 30 20 70 60 50 30 20 

15-20    80 70 60 40 30 80 70 60 50 30 
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Культури  

рі
ве

нь
 в

ро
ж

аю
, ц

/г
а Азотних за 

вмістом 
фосфору 

Фосфорних за 
групами 

забезпеченості 

Калійних за групами  
Забезпеченості 

до
 5

0 
м

г 

50
-1

50
м

г 

> 
15

0 I  II  III  IV  V  I  II  III  IV  V  

до
 2

5 

25
-5

0 

50
-1

00
 

10
1-

15
0 

15
1-

25
0 

до
 4

0 

41
-8

0 

81
-1

20
 

12
1-

17
0 

> 
17

0 

мг на 1 кг грунту 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20-25 10 - - 90 80 70 60 40 90 80 70 60 40 
25 20 20 - - 90 80 70 60 - 90 80 70 60 

Кукуруд-
за (зерно) 

35-40 100 80 60 - 90 80 70 60 90 80 70 60 50 
40-45 - 100 80 - 100 90 80 70 - 90 80 70 60 
45-50 - 120 100 - - 110 90 80 - 100 90 80 70 

50 - 140 120 - 130 120 100 - - - 110 100 90 
Картопля  100-

150 80 70 50 80 70 60 50 40 90 80 70 50 30 

150-
200 100 80 60 90 80 70 60 50 100 90 80 70 40 

200-
250 120 100 80 100 90 80 70 60 140 120 90 80 80 

250-
300 - 110 100 - 100 90 80 70 - 110 110 90 80 

300-
350 - 130 120 -  110  100 90 - 150 130 110 90 

Цукрові 
буряки 

до 
250 120 90 60 - 80 60 40 20 230 180 130 80 - 

250-
300 150 120 90 - 100 80 60 40 270 210 160 110 - 

300-
350 180 150 120 - 120 100 80 60 300 250 200 150 - 

350-
400 200 170 140 - 140 120 100 80 330 280 230 180 - 

400-
450 - 200 170 - - 140 120 100 320 320 270 220 - 

450-
500 - 220 190 - - 160 140 120 - 350 300 250 - 

Льон-
довгунець 
(волокно) 

до 4 40 30 20 70 50 40 30 10 70 60 30 40 - 

4-7 50 40 30 90 70 60 40 20 100 90 70 60 30 
7-10 - 50 40 - 90 80 60 40 120 110 100 80 50 

10-13 - 60 50 - 110 100 80 60 - 130 120 100 70 

> 13 - 60 50 - - 120 100 80 - 140 130 120 80 
Кукурудза 
на силос 

< 200 80 60 40 70 60 50 40 30 90 70 50 20 - 
200-
250 100 80 60 90 70 60 50 40 100 80 60 40 3 

250-
300 120 100 80 - 80 70 60 50 110 90 70 50 4 
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Культури  

рі
ве

нь
 в

ро
ж

аю
, ц

/г
а Азотних за 

вмістом 
фосфору 

Фосфорних за 
групами 

забезпеченості 

Калійних за групами  
Забезпеченості 

до
 5

0 
м

г 

50
-1

50
м

г 

> 
15

0 I  II  III  IV  V  I  II  III  IV  V  

до
 2

5 

25
-5

0 

50
-1

00
 

10
1-

15
0 

15
1-

25
0 

до
 4

0 

41
-8

0 

81
-1

20
 

12
1-

17
0 

> 
17

0 

мг на 1 кг грунту 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

> 300 - 120 100 - 80 80 70 60 - 100 90 70 5 

Кормові 
буряки 

400-
500 150 120 90 - 100 80 60 50 - 160 130 100 8 

500-
600 170 150 120 - 120 100 80 60 - 180 160 130 10 

600 90 170 150 - - 120 100 60 - 200 180 160 13 

Конюши-
на та 
тимофіїв-
ка на сіно 

< 25 30 - - 50 40 30 20 10 50 40 30 20  

25-30 40 - - - 50 40 30 20 70 60 50 40  

35-45 40 20 - - 60 50 40 30 - 70 60 60 - 

Однорічні 
трави 
(з.маса) 

150-
200 70 50 40 60 50 40 30 20 80 70 50 30 - 

200-
250 90 70 50 70 60 50 40 30 90 80 60 40 - 

250-
300 120 90 70 80 70 60 50 40 100 90 70 60 - 

Луки  200 90 70 60 60 40 30 20  80 60 40 30 - 

Сади  до 
200 150 120 90 - 90 - 70 60 40 180 140 100 - 

200 180 150 120 - 110 - 90 70 60 220 180 140 - 

 

Норму азоту встановлюють за вмістом фосфору. Так, наприклад, якщо 

запланована урожайність озимої пшениці складає 33ц/га, а вміст фосфору в 

грунті – 75мг/кг, калію – 69мг/кг, то норма внесення на один гектар буде 

складати N90P60K70. Ці норми з додатку переписують в табл. 8 курсової 

роботи (18-20). 

Після визначення норм мінеральних добрив під культури розраховують 

забезпеченість 1 га орних земель сівозміни органічними (т/га) та 

мінеральними (кг/га д.р.) – азотними, фосфорними та калійними добривами. 
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Органічні добрива в перерахунку на гній планують вносити в 1-2 полях 

сівозміни (залежно від їх наявності та кількості полів у свозміні) під 

картоплю, кормові, цукрові буряки, кукурудзу, озиму пшеницю. 

Для розрахунку забезпеченості 1 га NPK в табл. 8 курсової роботи 

розраховують суму азоту, фосфору та калію, що потрібно внести в сівозміні, 

(пункти 18-20), і ділять кожен з елементів на кількість культур. 

Забезпеченість 1 га орних земель органічними та мінеральними 

добривами записується вниз талиці 8 курсової роботи. 

Ці дані використовують при розрахунках балансу елементів (таблиця 

11 курсової роботи). 

Тільки після розрахунку балансу елементів живлення у сівозміні, 

корегування його з нормативними показниками (табл.8 додатку) уточнення 

внесення елементів живлення в таблиці 8 курсової роботи робиться розподіл 

елементів живлення для внесення у вигляді допосівного (основного) 

припосівного (рядкового) та післяпосівного (підживлення) удобрення. В 

першу чергу необхідно планувати припосівне внесення добрив. Внесення 

добрив у підживлення повинно бути обґрунтоване особливостями біології 

(онтогенезу) й технології сільськогосподарських культур. Різниця між 

загальною кількістю кожного елемента під сільськогосподарську культуру, 

тією дозою, що планується в рядки та для підживлення, записується в 

колонку – основне удобрення. 

 

9. Другий метод – визначення норм мінеральних добрив 

розрахунковим, або балансовим (балансово-розрахунковим методом на 

заплановану урожайність або запланований приріст врожаю). 

Розрахунки норм мінеральних добрив за даним методом слід провести 

для двох сільськогосподарських культур (зернова, просапна) (табл.9 

курсової роботи). 

При цьому методі використовуються такі показники: 

– планова урожайність (табл.3 курсової роботи); 
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– винос поживних речовин плановою урожайністю, який обраховують 

множенням показника виносу даного елемента живлення на 1ц основної і 

відповідної кількості побічної продукції (табл.5 додатку) на планову 

урожайність; 

– вміст та запаси рухомих форм поживних речовин у грунті. Вміст 

фосфору та калію визначають за даними агрохімічного обстеження 

грунтів (табл.8 курсової, пункти 5-6),азот – беруть 70% від вмісту 

фосфору. 

Для перерахунку в кг/га, кожен з показників множать на 3, коли дані в 

мг/кг, або на 30, коли в мг/100 г грунту. 

Поясненя щодо коефіцієнта 3 або 30, які обчислюються за такою 

формулою: 

hМПС ⋅⋅= , 

де: С – вміст поживної речовини в орному шарі грунту, кг/га; 

П – вміст поживної речовини рухомої форми в орному шарі 

грунту, міліграмів на 100г грунту, або на один кг грунту; 

М – щільність складення грунту, г/см3; 

h – глибина орного шару грунту, см. 

При умові, що щільність грунту (М) становить 1,5г/см3, а глибина 

орного шару (h - 20см), запаси поживної речовини в орному шарі можна 

визначити за формулою: 

30⋅= ПС , кг/га 

при вмісті поживної речовини в мг/100г, або П*3, при вмісті поживної 

речовини в мг/кг грунту. 
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Таблиця 5 
Винос поживних речовин із грунту врожаями с.-г. культур та 

коефіцієнти їх використання 
 

Культури 

Винос основною 
продукцією з 
врахуванням 
побічної, кг 

Процент 
використання із 

мінеральних добрив 

Процент 
використання із 

грунту 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зернові і 
зернобобові, 
включаючи 
кукурудзу 

27 11 23 - - - - - - 

Озимі 
зернові 

28 11 24 - - - - - - 

Озима 
пшениця 

29 12 22 70 25 50 30 10 20 

Озиме жито 26 10 25 60 20 70 30 10 10 
Ячмінь  23 11 17 60 25 50 15 9 15 
Овес 21 13 16 60 25 50 20 15 15 
Кукурудза 
на зерно 

20 11 19 50 20 60 15 10 30 

Гречка 30 15 40 60 25 70 20 15 40 
Просо  33 10 34 60 25 70 15 10 15 
Горох  65 14 22 - 20 7 - 10 10 
Люпин  67 19 47 - 20 70 - 10 15 
Вика на 
зерно 

49 14 23 - 25 80 - 10 10 

Цукрові 
буряки 

4,3 1,2 5,2 60 20 80 15 10 45 

Кормові 
буряки 

4,8 1,0 5,0 70 20 80 15 10 45 

Картопля  5,0 1,2 7,0 65 20 80 20 10 30 

Льон-
довгунець 

43 15 50 60 10 30 15 5 10 

Кукурудза 
на з.масу і 
силос 

3 1,1 2,5 70 30 60 15 10 30 

Однорічні 
трави 
(бобово-
злак.сіно) 

19 6,2 21 55 25 80 15 10 20 
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Культури 

Винос основною 
продукцією з 
врахуванням 
побічної, кг 

Процент 
використання із 

мінеральних добрив 

Процент 
використання із 

грунту 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Однорічні 
трави 
(злакові, 
сіно) 

15 5,6 17 55 25 80 15 10 20 

Однорічні 
трави на 
з.масу і 
силос 

12 1,6 4,8 55 25 80 15 10 20 

Багаторічні 
трави (сіно) 

18 6,3 20 55 25 80 15 10 20 

Багаторічні 
трави 
(з.маса) 

3,7 1,1 3,9 55 25 80 15 10 20 

Конюшина 
(сіно) 

25 5,3 19 - 25 80 - 10 20 

Конюшина 
(з.маса) 

2 1,3 6 - 25 80 - 10 20 

Горох-овес, 
або вико 
овес з.м 

2 1 4 - 20 60 - 10 10 

Вика (сіно) 23 6,2 10  25 80  10 10 
Сіножаті 
природні 

15 5,4 18 60 40 100 15 10 20 

Сіножаті 
культурні 

15 6,1 15 60 40 100 15 10 20 

Пасовища 
природні 

20 5,8 18 60 35 100 15 10 20 

Пасовища 
культурні 

23 6,5 20 50 30 100 15 10 20 

Люцерна 
(сіно) 

26 6,5 15  25 80  10 20 

Тимофіївка 
(сіно) 

16 7,0 24 60 20 80 15 10 20 

Хміль  90 40 90 70 30 60 20 10 20 
Плодові і 
ягідні  

5 3 6 - - - - - - 
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Коефіцієнти використання поживних речовин сільськогосподарськими 

культурами з грунту, органічних та мінеральних добрив, часто змінюються і 

залежать від цілого ряду факторів: біологічних особливостей культур, умов 

зволоження, типу грунту, ступеня забезпеченості сільськогосподарських 

культур рухомими формами поживних речовин, погодних умов, рівня 

врожайності тощо. Наведені вони в таблицях 5 та 6 додатку. 

Таблиця 6 
Примірний вміст елементів живлення в органічних добривах та 
коефіцієнти використання поживних речовин с.-г. культурами 

 

Показники NPK 

Гній 

Т
ор

ф
о-

гн
ой

ов
і 

ко
м

по
ст

и 

П
та

ш
ин

ий
 

по
сл

ід
 

П
оп

іл
 

ли
ст

ян
их

 п
ор

ід
 

Зе
ле

не
 д

об
ри

во
 

пі
дс

ти
л-

ко
ви

й 

на
пі

вр
ід

ки
й 

рі
дк

ий
 

Вміст в 1т, 
кг 

N 4 2,0 1,0 2 20-25 - 4-5 
P2O5 2 1,5 0,5 1 15-20 30-70 - 
K2O 6 3,0 1,5 3 10-15 80-130 1,5-2 

Засвоєння в 
перший рік 
застосування 

N 20-25 20-30 30-40 20-25 30 - 40-50 
P2O5 30-40 30-40 30-40 30-40 40 25 - 
K2O 50-60 60-70 60-70 50-60 90 70 - 

Засвоєння в 
другий рік 
застосування 

N 10-20 10-15 5-10 10-20 10-15 - 10-20 
P2O5 20-25 20-25 20-25 20-25 20 - - 
K2O 10-20 10-15 10 10-20 - - - 

 

Приклад розрахунку: планується урожайність пізньостиглої картоплі 

250ц/га. Дерново-підзолистий супіщаний грунт містить 60мг Р2О5 і 50 мг К20 

на кілограм грунту. 

За табл.5 додатку знаходимо що 10ц бульб картоплі виносять з грунту 

5кг N, 1,2 кг Р2О5 і 7,0кг К2О, то 250ц використають відповідно 125, 30 і 

175кг/га. 

Враховуючи, що потужність орного шару 20 см, щільність складення 

1,5г/см3, на одному гектарі буде міститься (60*3) = 180кг Р2О5 та 

(50*3)=150кг К2О. Дані по азоту берем 70% від фосфору – 42 мг/кг, тоді вміст 

на гектарі буде 126кг/га. 
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Коефіцієнти використання елементів живлення з грунту (табл.5 

додатку) складають N – 20, Р2О5 – 10, К2О – 30%. Рослини використають з 

грунту N – 25,2кг, фосфору – 18кг, калію – 45кг. 

Під картоплю планують внести 30т/га підстилкового напівперепрілого 

гною, який містить в кожній тонні 4кг N, 2кг Р2О5 і 6кг К2О. З 30т/га буде 

внесено 120кг N, 60кг Р2О5 і 180кг К2О. В перший рік рослини 

використовують 25% N, 30% Р2О5 і 50% К2О (табл.6 додатку), тобто азоту 

30кг, фосфору 18кг, калію 90кг. 

З мінеральними добривами потрібно внести на 1га азоту 125 - 25,2 – 30 

= 69,8 кг,фосфору 30 - 18- 18=-6, калію 175- 45 - 90=40 кг. 

Таким чином, підрахунки засвідчили, що потрібно внести тільки азотні 

та калійні добрива. Враховуючи проценти використання поживних речовин із 

мінеральних добрив (табл.5 додатку), розрахуємо  фактичну норму внесення 

кожного елемента: 

107
65

1008,69
=

⋅
=N  кг/га; 50

80
10040

2 =
⋅

=OK  кг/га 

 

Ці ж самі розрахунки норм елементів живлення на заплановану 

урожайність можна провести за такими формулами: 

 

Без внесення органічних добрив 

Д

Г

К
КГВД ⋅−⋅

=
100 , 

де: Д – норма елемента живлення, кг д.р.; 

В – винос елемента живлення з грунту на заплановану урожайність, 

кг/га; 

Г – запаси рухомих форм елемента живлення в грунті, кг/га; 

Кг – використання елемента живлення з грунту, %; 

Кд – використання елемента живлення рослинами з мінеральних 

добрив, %. 

З внесенням органічних добрив 
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Д

ооГ

К
КПОКГВД ⋅⋅−⋅−⋅

=
100 , 

де: додаткові позначення 

О – норма органічних добрив, т/га; 

По – вміст елементів живлення в органічних добривах, кг в 1т; 

Ко – використання елементів живлення з органічних добрив, %. 

 

10. Визначення балансу поживних речовин у грунтах сівозміни 

 

Баланс основних елементів живлення визначається різницею між 

загальним винесенням поживних речовин із грунту і їх кількості, що 

повертається в грунт. Він може бути позитивним, якщо поживних речовин 

вноситься в грунт більше, ніж виноситься з урожаєм, і від’ємним, якщо з 

урожаєм більше виноситься поживних речовин, ніж повертається в грунт. 

Розрахунок балансу поживних речовин у грунті слід розглядати як 

найдоступніший контроль за станом родючості грунту в кожному полі, 

сівозміні, господарстві, районі та області. 

Розрахунок балансу поживних речовин у сівозміні проводять по 

кожному елементу живлення в кілограмах з розрахунку на 1га ріллі в такому 

порядку (табл.11 курсової роботи): 

Визначають величини  виносу елементів живлення (N, P2O5, K2O) 

урожаєм, записують у табл.10 курсової роботи. 

Винос поживних речовин в розрахунку на 1га сівозміни із табл.10 

курсової, записується в табл.11 курсової в пунктах 1 та 4. 

Визначають величину надходження поживних речовин у грунт за 

рахунок різних джерел: 

а) Внесення з органічними добривами. Щоб визначити, скільки 

поживних речовин буде внесено з гноєм (а всі інші добрива перераховані на 

гній), потрібно забезпеченість 1га орних земель сівозміни органічними 

добривами (табл. 8 курсової) помножити на кількість кожного поживного 
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елемента, що міститься в 1т гною (в 1т напівперепрілого гною міститься в 

середньому 4кг азоту, 2кг фосфору і 5кг калію). 

б) Внесення з мінеральними добривами берем з табл.8 курсової роботи 

(забезпеченість 1га орних земель сівозміни азотними, фосфорними, 

калійними добривами, кг/га діючої речовини). 

в) Надходження азоту в грунт внаслідок його біологічної фіксації 

бобовими культурами. Розміри сімбіотичної фіксації азоту залежать від виду 

бобових рослин, їх врожайності, властивостей грунту, внесення добрив та 

інше.  

Найбільшу азотофіксуючу здатність мають багаторічні бобові трави – 

люцерна, конюшина, буркун, з однорічних люпин, кормові боби. 

Найменшою азотофіксуючою здатністю відзначається горох. При 

розрахунках фіксації азоту повітря бобовими культурами вважати, що в 

кореневих та пожнивних залишках різних бобових культур міститься 

слідуюча кількість азоту: конюшина – 60кг/га, люпин на силос – 30-40кг/га, 

люпин на зелене добриво – 130-150кг/га, зернобобові культури не 

нагромаджують, а тільки забезпечують себе азотом. Загальна кількість 

фіксованого азоту ділиться на кількість полів у сівозміні. 

Повернення в грунт (пункт 2 всього) рахується як сума пунктів а+б+в 

(повернення елементів живлення за рахунок мінеральних, органічних добрив 

та фіксованого азоту). 

3. Баланс NPK в кг – від повернення в грунт всього (пункт 2) 

віднімається винос поживних речовин з грунту (пункт 1). Якщо повернення в 

грунт більше, ніж винос поживних речовин, баланс - позитивний, якщо 

навпаки – від’ємний. 

Баланс елементів живлення у відсотках розраховується до виносу 

поживних речовин, який приймається за 100%, тоді баланс у  

%=(2 всього*100)/п.1 (винос поживних речовин). 
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Для визначення балансу забезпечення потреби рослин в поживних 

елементах (пункт 6) розраховується засвоєння рослинами рухомих форм із 

грунту, органічних, мінеральних добрив та азоту бобових культур. 

5а). Для визначення засвоєння азоту із грунту необхідно перемножити 

врожай на ділянках без добрив для культур, що є в сівозміні (табл. 10 

курсової) та в табл.7 додатку, на винос азоту одиницею врожаю (табл. 5 

додатку), знайти середне. 

 

Таблиця 7 
Оріентовна урожайність сільськогосподарських культур без 

добрив, ц/га 
 

Культура 

Полісся Лісостеп 
дерново-

підзолисті 
супіщані 

дерново-
підзолисті 
суглинкові 

сірі-лісові чорноземні 

Озима 
пшениця 10 12 14 16 

Озиме жито 11 13 15 - 
Цукрові 
буряки   140 180 

Картопля 90 120 120 140 
Льон-
довгунець 2,0 2,5 - - 

 

Щоб визначити запаси рухомих форм фосфору і калію в грунті (кг/га) 

необхідно середні показники вмісту P2O5 і K2O, мг на 1кг грунту (табл. 

курсової п.5,6) перемножити на 3.  

Фосфор використовується 10%, калій – 20% від запасу рухомих форм у 

грунті.  

5б). Забезпечення потреби рослин в поживних речовинах за рахунок 

органічних, мінеральних добрив та азоту бобових культур розраховується з 

повернення в грунт всього (пункт 2 табл.11 курсової роботи) з врахуванням 

коефіцієнтів використання добрив (N – 50%, P2O5 – 40%, K2O – 65%). 
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6. Баланс забезпечення потреб рослин в поживних елементах в кг: із 

засвоєного рослинами всього (пункт 5) віднімається потреба рослин в 

поживних речовинах (пункт 4).  

Баланс забезпечення у % розраховується по відношенню до потреби, яка 

приймається за 100%. 

Баланс азоту приблизно повинен дорівнювати нулю або мати позитивне 

значення, якщо застосовуються рекомендовані норми добрив. Баланс 

фосфору повинен бути позитивним (10-15кг/га), на бідних ґрунтах вищим, 

ніж на середньо забезпечених. На супіщаних ґрунтах внесення калію повинно 

відповідати його виносу, а на суглинкових допустимий деякий від’ємний 

баланс (до 10-15кг/га). Нормативи балансу поживних речовин наведені у 

табл.8 додатку. 

 

Таблиця 8  
Нормативи балансу поживних речовин у сівозміні (у % від виносу 
урожаєм) залежно від вмісту рухомих форм P2O5 і K2O в дерново-

підзолистих та сірих лісових грунтах 
 

Група (по 
картограмі) 

вмісту рухомих 
форм фосфору і 

калію 

N* P2O5 K2O 

1-2 120-130 200-250 130-150 
3 120-130 170-200 110-130 
4 110-120 140-170 80-100 
5 100-110 100-140 60-80 
6 80-100 70-100 40-60 

 

N* - норматив балансу азоту визначається залежно від вмісту рухомого 

фосфору в грунті. Групи грунтів за вмістом фосфору і калію наведені в табл.4 

додатку. 
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13. Агрономічне обґрунтування плану використання добрив у сівозміні 

 

Після складання плану розподілу добрив у сівозміні (табл.8 курсової) 

дається обґрунтування його, яке проводиться за такою схемою: 

− сорт вирощуваної культури і його коротка характеристика, 

− відношення даної культури до реакції середовища та концентрації 

поживного розчину, 

− найбільш оптимальні форми добрив для кожної культури сівозміни з 

врахуванням біологічних особливостей рослин та грунтово-кліматичних 

умов, доза конкретного добрива у фізичній масі при основному, 

рядковому удобренні та підживленні, способи внесення добрив. 

 

12. Оцінка системи удобрення 

 

Доцільність рекомендованих норм, форм, способів і строків 

застосування добрив визначається багатьма організаційно-господарськими та 

економічними показниками, а саме підвищення врожайності та збільшення 

валового збору рослинницької продукції, умовно чистий прибуток (вартість 

приросту врожаю з врахуванням затрат, пов’язаних з її одержанням), 

окупності 1грн затрат на використання добрив, виражену в гривнях 

(відношення вартості приросту врожаю до суми затрат, пов’язаних із 

використанням добрив), рівень рентабельності (відношення умовно чистого 

прибутку від застосування добрив до затрат на їх використання, виражене у 

відсотках) та інше. Для цього існують різні способи визначення показників 

економічної ефективності застосування добрив. 

При сучасному економічному стані в країні, в зв’язку із нестабільністю 

цін на продукцію рослинництва і добрива, в курсовій роботі пропонується це 

зробити простим і доступним способом, який базується на визначенні 

окупності добрив (агрохімічної ефективності). 
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Розрахунки окупності добрив заносять у табл.12 курсової роботи. Для 

визначення приросту врожайності потрібно знати бал землі, ціну балу, який 

складає для озимої пшениці 0,25, озимого жита 0,2, ярих зернових – 0,2, 

картоплі – 1,6, цукрових буряків – 2,0, льону-довгунця 0,08кг. 

Перемноживши бал землі на ціну балу знаходим урожайність за рахунок 

природної родючості. Фактичну урожайність (планову) берем із табл.3 

курсової роботи. Різниця між фактичною урожайністю та урожайністю за 

рахунок природної родючості складає загальний приріст врожаю, від якого 

60% для Полісся та 50% для Лісостепу приходиться на приріст за рахунок 

добрив. 

Норми мінеральних та органічних добрив під кожну культуру сівозміни 

берем із табл.8 курсової (пункт 7, 18-21). Норму запланованого гною 

перераховуємо в елементи живлення (кг д.р. NPK). Знаходимо загальну суму 

елементів, внесених з мінеральними та органічними добривами. 

Фактично окупність (агрохімічну ефективність) добрив визначаємо за 

формулою: 

м

у
м К

П
О = , 

де: Ом – окупність 1кг д.р. мінеральних добрив приростом врожаю основної  

               продукції культури, кг; 

      Пу – приріст врожайності за рахунок добрив в даному полі, кг/га; 

      Км – кількість мінеральних добрив, внесених під культуру, кг/га д.р. 

 

Розраховану агрохімічну ефективність порівнюємо з нормативною, яка 

наведена в табл. 9 додатку. Якщо окупність 1кг д.р. мінеральних добрив 

приростом врожаю основної продукції культури менше нормативної, то слід 

звернути увагу на те, чи правильно встановлені норми добрив під культури у 

відповідності із запланованою урожайністю.  
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Таблиця 9 
Нормативна окупність (агрохімічна ефективність 1кг д.р.) 

мінеральних добрив приростом врожайності 
сільськогосподарських культур 

 

№ 
п/п 

Сільсько-
господарська 

культура 
Окупність  № 

п/п 

Сільсько-
господарська 

культура 
Окупність  

1 Озима пшениця 4,1 5 Картопля  20,0 
2 Озиме жито 4,1 6 Цукрові буряки 30,0 
3 Ярі зернові 4,1 7 Льон-довгунець 1,0 
4 Кукурудза зерно 4,9 8 Кормові буряки 40,0 
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Захист курсової роботи 

Захист курсової роботи відбувається наприкінці сьомого семестру, до сесії, 

згідно графіку деканату. Курсова робота перевіряється викладачем (термін 

перевірки - не пізніше, ніж 5 днів з дня реєстрації курсової роботи у спеціальному 

журналі на кафедрі). Курсові роботи, оформлення (або зміст) яких не відповідає 

вимогам, не приймаються і не реєструються. Якщо робота потребує 

доопрацювання, то на титульній (першій) сторінці викладач пише «на 

доопрацювання» і вказує, які саме розділи або сторінки слід доопрацювати. У цих 

випадках студент забирає роботу для доопрацювання (під особистий розпис) і 

знову приносить її викладачу для перевірки після доопрацювання. У тих 

випадках, коли зауваження до роботи незначні, викладач пише «після 

доопрацювання - до захисту». В цьому випадку вдруге здавати курсову роботу не 

потрібно: досить виправити помилки, чітко сформулювати висновки, уточнити 

список літератури або доопрацювати інші зауваження. Якщо на титульній 

сторінці написано просто «До захисту», то робота написана у відповідності до 

вимог, правильно оформлена і не потребує доопрацювання. Власне захист 

курсових робіт відбувається у присутності комісії, до складу якої крім викладачів, 

що перевіряли роботу, можуть входити завідувач кафедри, представники 

деканату, інші викладачі. На захисті студент насамперед чітко називає власне 

прізвище і тему роботи. Потім доповідає, чому він обрав саме цю тему (чим вона 

його зацікавила, актуальність тощо). Далі пояснює структуру курсової роботи: 

розділи і підрозділи основної частини, яка проблема розглядається і яким 

питанням приділено найбільшу увагу. Якщо це необхідно, студент може 

користуватися таблицями, графіками, слайдами або іншим ілюстративним 

матеріалом. Після того, як студент виклав сутність курсової, він оголошує 

висновки, до яких прийшов у результаті роботи, вносить пропозиції або 

рекомендації. Якщо у викладачів виникають питання, студент повинен дати 

обґрунтовану відповідь на задане питання. Оцінки за курсові роботи виносяться 

на титульну сторінку курсової роботи, записуються цифрою і в дужках прописом, 
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після оцінки викладачі ставлять власні підписи. Оцінки оголошуються всім 

студентам після заповнення відомості і виставляються в залікову книжку. 
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