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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ – ПУТЬ К ВОСПРОИЗВОДСТВУ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

В.В. Гамаюнова, Г.Т. Федорович 
В статье обосновано значение органических удобрений в земледелии, их влияние на основные 

показатели плодородия почв и продуктивность сельскохозяйственных культур. Приведена эффе-
ктивность использования послеуборочных остатков зерновых культур, зеленых удобрений, навоза 
и минеральных удобрений в условиях юга Украины. 
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У статті наведені результати формування поживного режиму ґрунту та врожайності насіння 

нуту залежно від доз мінеральних добрив в умовах півдня України. Встановлено, що при вирощуван-
ні нуту в неполивних умовах півдня України найбільш ефективно застосовувати розрахункову дозу 
мінеральних добрив (Ν48P18Κ20), яка позитивно впливає на поживний режим темно-каштанового ґру-
нту під даною культурою та рівень її врожайності.  

Ключові слова: нут, поживний режим, темно-каштановий грунт, мінеральні добрива. 
Постановка проблеми. Поживний режим 

ґрунту – це важливий фактор впливу на обмін 
речовин у рослині. Регулюється він в основному 
через родючість ґрунту. Вважають, що вона яв-
ляється важливим енергетичним ресурсом і за 
значенням для людини не може зрівнятись ні з 
якими іншими видами енергії [1]. Показником ро-
дючості є вміст доступних елементів живлення і 
перш за все азоту, фосфору та калію у коренев-
місному шарі ґрунту впродовж вегетації. Вважа-
ють, що ці показники при внесенні добрив збіль-
шуються. Якщо ж мінеральні добрива застосову-
ють в недостатній кількості, то вміст елементів 
живлення у ґрунті зменшується [2,3]. 

Умови та методика проведення дослі-
джень. Дослідження проводили упродовж 2006-

2008 рр. на дослідному полі Інституту землеробс-
тва південного регіону УААН (нині Інститут зро-
шуваного землеробства НААН України), який ро-
зташований на півдні України. 

Ґрунт дослідної ділянки темно-каштановий 
середньосуглинковий з вмістом загального гуму-
су в 0-30 см шарі 2,25%, нітратів 17,5 мг/кг, рухо-
мого сполук фосфору 34,5 мг/кг і обмінного калію 
253,7 мг/кг ґрунту. Агрофізичні властивості 0-100 
см шару ґрунту мали наступні показники: щіль-
ність складення – 1,41 г/см3, загальна шпарува-
тість – 45%, польова вологоємність – 20,1%, во-
логість в’янення – 9,5 %, рH водної витяжки – 7,2. 

Метеорологічні умови у роки досліджень різ-
нилися як за температурним режимом, так і за 
кількістю та розподілом опадів. Несприятливими 
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вони склались у 2007 році, коли за період гілку-
вання – бобоутворення нуту випало лише 7,9 мм 
опадів, а у 2006 та 2008 роках відповідно 62,0 і 
35,6 мм. 

Схема польового досліду прийнята наступ-
ною: 1 – без добрив; 2 – P30; 3 – N30P30; 4 – 
N30P30K30; 5 – N30P60K30; 6 – N30P60K60; 7 – 
N60P60K30; 8 – розрахункова доза добрив на рі-
вень урожайності 2,5 т/га. Посівна площа ділянки 
60 м2, облікова – 36 м2, повторність досліду чоти-
риразова. Мінеральні добрива – гранульований 
суперфосфат та сульфат калію вносили врозкид 
під зяблеву оранку, аміачну селітру – навесні під 
передпосівну культивацію. Розрахункову дозу 
добрив визначали за методом оптимальних па-
раметрів, розробленим у ІЗЗ НААН України В.В. 
Гамаюновою та І.Д. Філіп’євим [4]. Залежно від 
фактичного вмісту елементів живлення в ґрунті 
вона становила у 2006 р. – N50P27K30; 2007 р. – 
N50P27K0; 2008 р. – N44P0K30, а в середньому за 
три роки – N48P18K20. 

Розрахункову дозу азотного добрива визна-
чали балансовим методом з урахуванням коефі-
цієнта нітрифікації, а фосфорних і калійних – ба-
лансовим методом для шару ґрунту 0–50 см вве-

денням перерахункових коефіцієнтів з шару 0–30 
см на 0–50 см. 

Вирощували нут сорту Розанна. Агротехніка 
вирощування його була загальноприйнятою для 
зони Південного Степу України, окрім системи 
удобрення. Відбір ґрунтових і рослинних зразків 
проводили з двох несуміжних повторень в основ-
ні фази розвитку нуту: гілкування, цвітіння, бобо-
утворення та повна стиглість насіння. 

Насіння нуту збирали у фазі повної стиглості 
поділяночно методом прямого комбайнування. 
Дані врожайності та результати досліджень об-
робляли методом дисперсійного аналізу, викори-
стовуючи сучасні комп’ютерні технології (ПІК 
«Agrostat», MS Offise Excel). 

Результати досліджень. При визначенні 
азотного режиму ґрунту в основному відобража-
ють динаміку вмісту нітратів. Вважають, що ця 
форма азоту є водорозчинною і легко засвоюється 
рослинами [5]. Встановлено, що кількість нітратів у 
ґрунті при внесенні добрив збільшується [6]. 

Одержані нами дані свідчать, що всі дози і 
співвідношення добрив, що взяті на вивчення у 
досліді, збільшують вміст нітратів у ґрунті (табл. 
1). 

Таблиця 1 
Динаміка вмісту нітратів у ґрунті залежно від доз мінеральних добрив 
в основні фази вегетації нуту, мг/кг (середнє за 2006-2008 рр.) 
Варіант Шар ґрунту, см 

0-30 30-50 0-50 0-100 
 Гілкування 
Без добрив 17,7 13,7 16,0 14,1 
N30P30K30 34,8 25,4 31,0 24,0 
N60P60K30 60,3 45,3 54,2 45,1 
Розрахункова доза N48P18K20 48,4 27,9 40,1 29,3 
НІР05 2006 р. 3,6 2,4 3,1 2,1 
         2007 р. 6,5 2,7 5,3 3,1 
         2008 р. 5,4 6,0 5,6 6,1 
  Цвітіння 
Без добрив 9,9 7,5 8,9 – 
N30P30K30 23,8 13,3 19,6 – 
N60P60K30 33,1 20,8 28,1 – 
Розрахункова доза N48P18K20 27,6 15,9 22,9 – 
НІР05 2006 р. 3,0 2,1 2,6 – 
         2007 р. 5,6 2,6 4,4 – 
         2008 р. 0,8 1,1 0,9 – 
  Бобоутворення 
Без добрив 8,2 5,6 7,2 – 
N30P30K30 20,9 11,5 17,1 – 
N60P60K30 26,6 15,6 22,2 – 
Розрахункова доза N48P18K20 22,8 13,3 19,0 – 
НІР05 2006 р. 2,5 2,0 2,2 – 
         2007 р. 4,8 1,9 3,6 – 
          2008 р. 0,8 0,6 0,9 – 
  Повна стиглість насіння 
Без добрив 7,2 4,1 5,9 5,0 
N30P30K30 18,1 9,9 14,8 11,5 
N60P60K30 23,9 13,7 19,8 17,7 
Розрахункова доза N48P18K20 20,4 10,6 16,4 13,1 
НІР05 2006 р. 2,0 1,6 1,9 1,8 
         2007 р. 4,2 1,6 3,1 2,0 
         2008 р. 0,8 0,7 0,9 1,0 
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Звертає увагу, що підвищення дози азотного 
добрива з N30 до N60 на фосфорно-калійному фо-
ні сприяє збільшенню цього показника у всі фази 
розвитку нуту. Так, в орному шарі ґрунту у фазі 
гілкування вміст нітратів, порівняно з неудобре-
ним контролем, збільшився при внесенні N30 у 2,0 
рази, цвітіння – у 2,4 та бобоутворення – у 2,5 
разів, а при застосуванні N60 відповідно у 3,4; 3,3 
та 3,2 разів.  

Аналогічну залежність вмісту нітратів від доз 

азотного добрива спостерігали і у шарі ґрунту 0-
50 см.  

У період гілкування цей показник, порівняно 
з неудобреним ґрунтом, збільшився при внесенні 
N30 у 1,9 разів, N60 – у 3,4 рази, а у фазу цвітіння 
та бобоутворення – відповідно у 2,2; 3,1 та 2,4; 
3,1 рази. 

Вміст нітратів у період розвитку нуту в неу-
добреному та удобреному ґрунті зменшується 
дещо неоднаковою мірою (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка вмісту нітратів в основні міжфазні періоди розвитку нуту  

залежно від доз мінеральних добрив (середнє за 2006–2008 рр.) 
 

Так, у шарі 0-30 см від гілкування до цвітіння 
цей показник у неудобреному ґрунті зменшився 
на 44,1%, цвітіння – бобоутворення – на 17,2%, 
гілкування – бобоутворення – на 53,7%, а на фоні 
застосування N60P60K30 – відповідно на 45,3%, 
19,4 та 55,9%. 

Одержані нами дані свідчать, що мінеральні 
добрива позитивно позначились на вмісті нітратів 
після двотижневого компостування. Максимальна 
їх кількість у період гілкування нуту в шарі ґрунту 
0-30 см у середньому за 2007-2008 рр. містилася 
при внесенні N60P60K30. Близькі результати отри-
мано і за розрахункової дози мінеральних доб-
рив. Нітрифікаційна здатність ґрунту при внесенні 
мінеральних добрив, які містять азот, зменшува-
лась, при чому тим значніше, чим більшу його 
дозу застосовували. 

Вміст рухомих сполук фосфору у ґрунті під 
впливом доз мінеральних добрив змінювався 
аналогічно вмісту нітратів. Застосування P30 на 
азотно-калійному фоні збільшило кількість його у 
0–30 см шарі ґрунту, порівняно з неудобреним 
контролем, у період гілкування нуту на 36,3%, 
цвітіння – на 21,1%, бобоутворення – на 13,3%, а 
за внесення N48P18K20 та N60P60K30 відповідно на 

22,8%, 14,5%, 8,4% і 70,9%, 58,2%, 22,8%. Менш 
істотне збільшення вмісту рухомих сполук фос-
фору в ґрунті при застосуванні розрахункової до-
зи добрив пояснюється внесенням меншої кіль-
кості фосфорного добрива. 

Застосування калійного добрива (K30) у 
складі повного мінерального добрива при виро-
щуванні нуту суттєво не позначилось на вмісті 
рухомих сполук калію в ґрунті. 

Дослідженнями встановлено, що врожай-
ність насіння нуту змінювалася під впливом доб-
рив та погодних умов у роки вегетації культури 
(табл.2).  

Застосування мінеральних добрив в усі роки 
досліджень сприяло суттєвому підвищенню вро-
жаю нуту. Як і слід було очікувати, за сприятли-
вих погодних умов приріст його від добрив був 
більшим. У середньому за два роки максималь-
ним він являвся на фоні внесення розрахункової 
дози мінеральних добрив і становив 1,05 т/га, що 
перевищило неудобрений контроль на 72,9%. 
Близькі результати отримали й за застосування 
N60P60K30 та N30P30K30. Приріст урожайності насін-
ня нуту склав відповідно 65,3 та 61,8%. 
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Таблиця 2 
Вплив мінеральних добрив на врожайність насіння нуту 

Варіант 

Урожайність насіння, т/га Приріст урожайності, т/га 

2006 р. 2007 р. 2008 р. 
середнє за 

2006,  
2008 рр. 

середнє за 
2006-2008 рр. 

середнє за 
2006,  

2008 рр. 2006-2008 рр. 

1. Без добрив 1,60 0,17 1,28 1,44 1,02 – – 
2. P30 1,87 0,21 2,12 2,02 1,40 0,56 0,38 
3. N30P30 2,03 0,26 2,22 2,13 1,50 0,69 0,48 
4. N30P30K30 2,25 0,31 2,40 2,33 1,65 0,89 0,63 
5. N30P60K30 2,36 0,26 2,06 2,21 1,56 0,77 0,54 
6. N30P60K60 2,49 0,30 2,11 2,30 1,63 0,86 0,61 
7. N60P60K30 2,33 0,26 2,42 2,38 1,67 0,94 0,65 
8. Розрахункова доза 2,53 0,36 2,44 2,49 1,78 1,05 0,76 
Середнє (хср.) 2,18 0,27 2,13 2,16 1,53  
Коефіцієнт варіації (V), % 14,8 22,2 17,6 15,2 15,4 
Довірчий інтервал 1,94÷2,43 0,22÷0,31 1,85÷2,41 1,91÷2,41 1,35÷1,70 

HIP05 0,12 0,02 0,15  
 

Слід зазначити, що і у гостропосушливому 
2007 році спостерігали аналогічну залежність пі-
двищення врожаю насіння цієї культури залежно 
від внесення добрив. Максимальним він сформу-
вався по фону розрахункової дози добрив. Уро-
жайність насіння нуту при цьому збільшилася, 
порівняно з неудобреним контролем, у 2,1 разів, 
а при внесенні N60P60K30 та N30P30K30 – відповідно 
на 52,9 і 82,3%.  

У зв’язку з цим, і в середньому за три роки 
досліджень, зберігалась висока ефективність за-
стосування мінеральних добрив при вирощуванні 
нуту. Максимальним приріст урожайності насіння 
до контролю виявився за внесення розрахункової 
дози і становив 74,5%, а при застосуванні 

N60P60K30 та N30P30K30 відповідно – 63,7% та 
61,8%. 

Висока мінливість урожайних даних виявле-
на у несприятливому за гідротермічними умова-
ми 2007 р. (V=22,2%), а найбільш стабільним цей 
показник був у середньо-вологому 2006 р. 
(V=14,8%). Слід зазначити, що найвищим рівень 
довірчого інтервалу продуктивності насіння дос-
ліджуваної культури в межах 1,94-2,43 т/га також 
визначений для 2006 р.  

Статистична обробка одержаних експериме-
нтальних даних урожайності нуту дозволила роз-
робити кореляційно-регресійну модель продукти-
вності культури залежно від диференціації доз 
азотних, фосфорних та калійних добрив (рис. 2). 

 

 
а – азотних ( 6761,0;8222,0;26,102429,00017,0 2 ==++−= Rrxxy ); 

б – фосфорних ( 9147,0;9564,0;752,10285,00033,0 2 ==++−= Rrxxy ); 

в – калійних ( 4261,0;6527,0;3012,82976,00035,0 2 ==++−= Rrxxy ) 
Рис. 2. Кореляційно-регресійна модель урожайності насіння нуту  

залежно від доз мінеральних добрив 
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Математичне моделювання взаємозалежно-
сті між дозою мінеральних добрив та продуктив-
ністю нуту свідчить про їх тісний статистичний 
взаємозв'язок – коефіцієнт кореляції поліноміа-
льних рівнянь становить по азотних, фосфорних і 
калійних добривах відповідно 0,8222; 0,9564 і 
0,6527. Статистичною обробкою одержаних да-
них доведено, що урожайність досліджуваної ку-
льтури на 68; 92 і 43% буде формуватися під 
впливом дії мінеральних добрив. 

Розроблена кореляційно-регресійна залеж-
ність показує, що азотні добрива підвищують 
урожайність насіння нуту в діапазоні від 0 до 75 кг 
д. р./га. Проте, зростання продуктивності рослин 
у проміжку від внесення N60  до N75  дуже уповіль-

нюється і може збільшитися лише на 0,14 т/га. 
Моделюванням урожайності нуту залежно від 
диференціації доз фосфорних та калійних добрив 
доведено, що вона підвищується до рівня 39 та 
36 кг/га, відповідно. Подальше збільшення доз 
цих добрив призводить до негативного ефекту та 
знижує продуктивність рослин порівняно з мен-
шими дозами. 

Висновки. При вирощуванні нуту в неполив-
них умовах півдня України  найбільш ефективно 
застосовувати розрахункову дозу мінеральних 
добрив (Ν48P18Κ20), яка позитивно впливає на по-
живний режим темно-каштанового ґрунту під да-
ною культурою та рівень її врожайності.  
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  

ТЕМНО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ НУТА  
В.В. Гамаюнова, А.В. Томницький 
В статье приведены результаты формирования питательного режима почвы и урожайности 

семян нута в зависимости от доз минеральных удобрений в условиях юга Украины. Установлено, 
что при выращивании нута в неполивных условиях юга Украины наиболее эффективно использо-
вать рассчетную дозу минеральных удобрений ((Ν48P18Κ20), которая позитивно влияет на пита-
тельный режим темно-каштановой почвы под даной культурой и уровень ее урожайности. 

Ключевые слова: нут, питательный режим, темно-каштановая почва, минеральные удобре-
ния. 

 
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE NUTRITIOUS MODE  

OF THE DARK-CHESTNUT SOIL AND PRODUCTIVITY OF NUTA 
V.V. Gamayunova, A.V.Tomnitsky 
The results of formation of soil nutritive regime and yield of chickpea seeds depending on mineral 

fertilizers rates in the conditions of the South of Ukraine were presented. It was established that in chickpea 
cultivation in non-irrigated conditions of the South of Ukraine the most effective way was using of calculated 
rate of mineral fertilizers ((Ν48P18Κ20), which positively influenced the nutritive regime of the dark-chestnut 
soil under this crop and the level of its yield capacity. 

Keywords: chickpea, nutritious regime, dark-chestnut soil, mineral fertilizers. 
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