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Наведено результати трьохрічних досліджень впливу удобрення на баланс поживних речовин 

дерново-підзолистого поверхнево оглеєного ґрунту за вирощування бобових трав. Встановлено, що 
найбільш інтенсивно азот використовувався лядвенцем рогатим та конюшиною лучною – винос з 
урожаєм становив 105,4 кг/га та 100,3 кг/га відповідно. Це обумовлено високою продуктивністю 
даних культур. Найменші втрати азоту зафіксовані у люцерни посівної – 98,6 кг/га, що корелює з 
найнижчою продуктивністю цього варіанту. 
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Постановка проблеми. Дослідження бала-

нсу поживних речовин сьогодні є однією з основ-
них проблем агрохімії. Це пов'язано з необхідніс-
тю систематичного підвищення ефективної родю-
чості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських 
культур і якості отриманої продукції. Баланс пожи-
вних речовин допомагає встановити їх винос із 
ґрунту врожаєм і надходження в ґрунт із різних 
джерел. Якщо витрати поживних речовин внаслі-
док виносу з урожаєм не компенсуються внесен-
ням добрив, то відбувається поступове виснажен-
ня ґрунту і зниження врожаю [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вирішенням проблеми поповнення дефіциту білку 
кормів та покращення балансу елементів живлен-
ня ґрунту можливо як за рахунок розширення 
площ під бобово-злакові травостої, так і введення 
у виробництво перспективних видів і сортів бобо-
вих трав з використанням передпосівної інокуля-
ції. Слід зазначити, що сьогодні внесок біологічної 
азотфіксації в підвищення продуктивності агрофі-
тоценозів за даними ФАО приблизно в двічі пере-
важає віддачу мінеральних азотних добрив [3]. 

Відомо, що розрахунок балансу елементів 
живлення необхідний для більш обґрунтованого 
прогнозування потреби рослин в елементах міне-
рального живлення, ефективного їх використання. 
Удобрення культур необхідно здійснювати таким 
чином, щоб унеможливити від’ємний баланс еле-
ментів живлення та не погіршувати родючість 
ґрунту та не завдавати шкоди довкіллю надмір-
ною кількістю добрив. Все це обумовило тему 
наших досліджень. 

Мета досліджень: встановити закономірно-
сті формування балансу поживних речовин за 
вирощування бобових трав на дерново-
підзолистому ґрунті. 

Вихідний матеріал, методика та умови 

проведення досліджень. Дослідження проводи-
лись в Дендрологічному парку "Дружба" імені Зі-
новія Павлика Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника. на стаціо-
нарному досліді кафедри агрохімії і ґрунтознавст-
ва, закладеному у 2011 році. Ґрунтовий покрив 
дослідного полігону представлений дерново-
підзолистими поверхнево оглеєними ґрунтами на 
схилі північно-західної експозиції крутизною 1-3°. 
Повторення – триразове, облікова площа дослід-
ної ділянки – 25 м2. Висівали районовані і перспе-
ктивні сорти бобових трав: конюшина лучна – Да-
рунок, конюшина гібридна – Рожева 27, лядве-
нець рогатий – Аякс, люцерна посівна – Анді. В 
дослідах використовували мінеральні добрива: 
калімагнезій (29 % д.р.); суперфосфат (19 % д.р.) 
при трьох рівнях удобрення: контроль (без доб-
рив) і P60K60, Р90К90.   

Погодні умови протягом трьох років дослі-
джень в основному були сприятливими для росту і 
формування врожаю трав. Дослідження проводи-
ли за загальноприйнятими методиками [1]. 

Результати досліджень. В орному шарі 
ґрунту дослідного полігону містилось 2,4 % гуму-
су, з глибиною відсоток його різко зменшується і в 
шарі ґрунту 20-30 см становив 1,5 %. Реакція ґру-
нту сильно кисла та кисла (рН сольової витяжки 
4,4-4,8), гідролітична кислотність — 5,8-6,0 мг.-
екв. на 100г ґрунту. Кількість увібраного кальцію в 
ґрунтах становила 6,3 мг.-екв., магнію 2,5 мг-екв. 
на 100 г ґрунту, що вказує на низьку насиченість 
основами. У зв'язку з низьким вмістом гумусу ці 
ґрунти бідні на азот, а кисла реакція пригнічує 
процеси нітрифікації. Тому нагромадження досту-
пних для рослин форм азоту проходить повільно. 
Вміст рухомих сполук фосфору тут становить 78,0 
мг і обмінного калію 60,0 мг на 100 г ґрунту (табл. 
1).  

Таблиця 1 
Агрохімічні показники дерново-підзолистого ґрунту 

Глибина, 
см 

Гумус в 
% 

pH 
сольовий 

Гідролітична кислотність Сума увібраних основ Лужно 
гідролізований азот, 

(мг/кг) 

Рухомі форми, мг на 
100 г ґрунту 

мг на 100 г ґрунту P2О5 К2О 
0-10 2,4 4,20 5,68 11,2 68,6 78,0 60,0 

10-20 2,0 3,75 5,42 10,7 39,2 38,0 52,0 
20-30 1,5 3,90 6,12 11,1 32,2 30,0 41,0 
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В середньому за три роки вирощування бо-
бових трав процентне співвідношення бобових до 
різнотрав’я находилось в межах 24–43 %. Най-
менша кількість різнотрав’я спостерігалась на 
варіанті люцерни посівної сорту Анді і становила 
10 % від загальної ваги зеленої маси. Результати 
експериментальних досліджень по вивченню 
структури врожаю трав показали, що на долю 
листя у бобових в середньому за три роки виро-
щування припадало від 40,0 до 50,4 %.  

Результати наших досліджень засвідчують, 
що в умовах Передкарпаття серед бобових трав 
одержано високу продуктивність на варіантах у 
лядвенцю рогатого сорту Аякс та конюшини луч-
ної сорту Дарунок,  яка становила 6,4 і 6,2 т/га 
відповідно, конюшина гібридна сорту Рожева 27 
та люцерна посівна сорту Анді були на одному 
рівні 5,0-5,1 т/га, при внесенні фосфорно-калійних 
добрив продуктивність бобових трав збільшува-
лась в середньому на 0,1-0,2 т/га (табл. 2). 

Таблиця 2 
Урожайність бобових трав, т/га 

№ п/п Варіанти досліду Роки використання 
1 2 3 середнє за три роки 

1 Конюшина лучна сорт Дарунок 7,9 7,1 3,6 6,2 
2 Конюшина лучна сорт Дарунок + Р60К60 8,0 7,1 3,7 6,3 
3 Конюшина лучна сорт Дарунок + Р90К90 8,1 7,2 3,8 6,4 
4 Люцерна посівна сорт Анді 8,3 4,5 2,1 5,0 
5 Люцерна посівна сорт Анді+ Р60К60 8,4 4,6 2,2 5,1 
6 Люцерна посівна сорт Анді+Р90К90 8,4 4,5 2,3 5,1 
7 Конюшина гібридна сорт Рожева 27 7,3 5,5 2,6 5,1 
8 Конюшина гібридна сорт Рожева 27+ Р60К60 7,5 5,6 2,7 5,3 
9 Конюшина гібридна сорт Рожева 27+ Р90К90 7,4 5,6 2,8 5,3 
10 Лядвенець рогатий сорт Аякс 7,9 6,4 5,0 6,4 
11 Лядвенець рогатий сорт Аякс+ Р60К60 7,9 6,3 5,1 6,4 
12 Лядвенець рогатий сорт Аякс+Р90К90 8,0 6,4 5,1 6,5 

 

На основі результатів досліджень встанов-
лено, що накопичення бульбочок на кореневій 
системі було неоднаковим у бобових культур. 
Дослідження симбіотичного апарату конюшини 
лучної, люцерни посівної, конюшини гібридної та 
лядвенцю рогатого в агрофітоценозах показали 
кореляційний зв’язок урожайності бобового виду 
та кількості бульбочок, які утворилися на коренях 

рослин другого року життя. Так, найбільшу кіль-
кість бульбочок в шарі 0-50 см було виявлено на 
варіанті люцерни посівної сорту Анді – 258 шт. в 
фазі бутонізації та 195 шт. восени, за 25 днів до 
припинення вегетації. Найменшу кількість бульбо-
чок було зафіксовано на варіанті конюшини гібри-
дної сорту Рожева 27 – 154 шт. (табл. 3). 

Таблиця 3 
Кількість бульбочок в шарі 0-50 см, шт. (2013 рік) 

№ п/п Варіанти  Навесні, фаза бутонізації  Восени, за 25 днів до припинення вегетації 
1 Конюшина лучна сорт Дарунок 174 138 
2 Люцерна посівна сорт Анді 258 195 
3 Конюшина гібридна сорт Рожева 27 154 140 
4 Лядвенець рогатий сорт Аякс 176 141 

 

Аналіз витрат азоту з ґрунту за 2014 рік пока-
зав, що найбільш інтенсивно цей елемент живлен-
ня використовувався лядвенцем рогатим та коню-
шиною лучною – винос з урожаєм становив 105,4 
кг/га та 100,3 кг/га відповідно. Це обумовлено висо-
кою продуктивністю даних культур. Найменші втра-
ти азоту зафіксовані у люцерни посівної – 98,6 
кг/га, що корелює з найнижчою продуктивністю 
цього варіанту (табл. 4). Показник надходження 
біологічного азоту в ґрунт найбільше залежить від 
ефективності азотфіксації. Найбільше надходжен-
ня азоту від азотфіксації зафіксоване на варіанті з 
лядвенцем рогатим сорту Аякс – 140,8 кг/га, а най-
менше – на варіанті з конюшиною гібридною сорту 
Рожева 27 – 91,8 кг/га, що на 34,8% менше, ніж на 
попередньому варіанті. Сумарний баланс 
від’ємним був на варіантах з конюшиною гібридною 
сорту Рожева 27  і становив -8,2 кг/га,  найбільший 

його показник було зафіксовано на варіанті з ляд-
венцем рогатим сорту Аякс – 35,7 кг/га. 

В 2014 році аналіз витрат фосфору показав, 
що найбільш інтенсивно цей елемент живлення 
використовувався лядвенцем рогатим сорту Аякс 
– 32,0 кг/га та конюшиною лучною сорту Дарунок - 
31,0 кг/га. Найменші втрати фосфору були відмі-
чені на варіанті з люцерною посівною сорту Анді – 
25,5 кг/га, що пов’язано з найнижчою продуктивні-
стю даного варіанту. Аналіз витрат калію показав, 
що найбільш інтенсивно цей елемент живлення 
використовувався лядвенцем рогатим – 91,4 кг/га. 
Найменші витрати калію були відмічені на варіанті 
з люцерною посівною – 71,4  кг/га, що як і для 
інших елементів живлення пов’язано з продуктив-
ністю варіанту. Баланс калію в ґрунті на варіантах 
з бобовими травами при внесенні 60 кг/га д.р. 
калійних добрив був від'ємним. 
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Таблиця 4 
Баланс азоту на дерново-підзолистому ґрунті за вирощування бобових трав, кг/га 

Культура 

Ур
ож
ай
ні
ст
ь 

Надходження азоту  
в грунт з: 

Втрати азоту 
внаслідок: 
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іка
ці
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1. Конюшина лучна сорт Дарунок 62,0 - 111,6 13,0 5,0 11,5 100,3 6,2 11,6 110 247,6 
2. Конюшина лучна сорт Дарунок +Р60К60 63,5 - 114,3 13,0 5,0 11,5 102,9 6,2 11,7 110 252,9 
3. Конюшина лучна сорт Дарунок +Р90К90 64,0 - 115,2 13,0 5,0 11,5 103,7 6,2 11,8 110 254,6 
4. Люцерна по-сівна сорт Анді 50,0 - 100,0 13,0 5,0 11,5 98,6 6,2 1,7 101 234,3 
5. Люцерна посівна сорт Анді+ Р60К60 50,8 - 101,6 13,0 5,0 11,5 100,1 6,2 1,8 102 237,4 
6. Люцерна посівна сорт Анді+Р90К90 51,3 - 102,6 13,0 5,0 11,5 101,1 6,2 1,8 102 239,4 
7. Конюшина гібридна сорт Рожева 27 51,0 - 91,8 13,0 5,0 11,5 100,3 6,2 -8,2 93 227,8 
8. Конюшина гібридна сорт Рожева 27+ 
Р60К60 

52,5 - 94,5 13,0 5,0 11,5 103,4 6,2 -8,6 93 233,6 

9. Конюшина гібридна сорт Рожева 27+ 
Р90К90 

52,8 - 95,0 13,0 5,0 11,5 104,0 6,2 -8,7 93 234,7 

10. Лядвенець рогатий сорт Аякс 64,0 - 140,8 13,0 5,0 11,5 105,4 6,2 35,7 129 281,9 
11. Лядвенець рогатий сорт Аякс+ Р60К60 64,2 - 141,2 13,0 5,0 11,5 105,9 6,2 35,6 129 282,8 
12. Лядвенець рогатий сорт Аякс+Р90К90 64,9 - 142,8 13,0 5,0 11,5 107,1 6,2 36,0 129 285,6 

*Примітка: величини, взяті з літературних джерел для Передкарпаття України 
**Примітка: величини відображені у % від сирої маси 
 

За даними Д.М. Прянишникова для підви-
щення родючості ґрунтів та врожайності сільсько-
господарських культур необхідно досягати повер-
нення азоту і калію на 80%, фосфору – на 100-
110% від виносу їх урожаями. Порівнюючи одер-
жані дані інтенсивності балансу з наведеними 
показниками, слід зазначити, що для азоту й фо-
сфору вони знаходяться на рівні допустимих ве-
личин. Так, на варіанті з лядвенцем рогатим за 
азотом становила 90, фосфором – 139%, тоді як 
за калієм інтенсивність була нижчою від рекомен-
дованих величин. 

Винос азоту, фосфору та калію врожаєм на 

варіанті з люцерною посівною компенсується за 
рахунок надходження їх з опадами, насінням та 
завдяки фіксації азоту бульбочковими бактеріями 
й вільноживучими мікроорганізмами відповідно 
лише на 35; 1,4 і 0,4%, що недостатньо для одер-
жання високих урожаїв рослин на дерново-
підзолистому поверхнево оглеєному ґрунті. 

Висновок. Баланс азоту і фосфору на всіх 
варіантах досліду був позитивним, що засвідчує 
про достатньо високу ефективність бобових трав 
на дерново-підзолистому поверхнево оглеєному 
ґрунті. Баланс калію був негативний для всіх варі-
антів досліду. 
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БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БОБОВЫХ ТРАВ 
У. М. Карбивская, О. Ю.Турак 
Приведены результаты трехгодичных исследований влияния удобрения на баланс питатель-

ных веществ дерново-подзолистой почвы при выращивании бобовых трав. Установлено, что наи-
более интенсивно азот усваивался лядвенцем рогатым и клевером полевым – вынос с урожаем был 
на уровне 105,4 кг/га и 100,3 кг/га соответственно. Это обусловлено высокой продуктивностью 
данных культур. Наименьшие потери азота зафиксированы у люцерны посевной – 98,6 кг/га, что 
коррелирует с наибольшей продуктивностью этого варианта. 

Ключевые слова: бобовые травы, дерново-подзолистая почва, баланс питательных веществ. 
 

NUTRIENT BALANCE OF SOD - PODZOL SOIL IN  LEGUMES GRASS CULTIVATION 
U. M. Karbivska, O. Y. Turak 
Results 3-years studies of the fertilizer impact on the nutrient balance of sod-podzolic soil in legumes 
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cultivation were presented. It was found the most intensive nitrogen assimilation was fixed in lotus and clover - 
removal with the harvest at 105.4 kg/ha and 100.3 kg/ha respectively. This was explained by the high 
productivity of these crops. The smallest loss of nitrogen was fixed in alfalfa - 98.6 kg / ha which correlated 
with the highest productivity of this crop. 

Keywords: legumes, sod-podzolic soil, nodules, nutrient balance. 
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УДК 631.289 
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО 

ҐРУНТУ ЗА РІЗНОГЛИБИННОГО ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ У ЛАНЦІ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ 
 
О. Ю. Турак, к.с.-г.н., доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 
 
Наведено результати досліджень впливу мінеральних добрив на агрохімічні показники дерново-

підзолистого ґрунту за різноглибинного основного обробітку у ланці польової сівозміни. За період 
досліджень спостерігалось зростання вмісту поживних речовин на варіантах з удобренням в серед-
ньому на 30%. 

Ключеві слова: добрива, дерново-підзолистий ґрунт, обробіток, сівозміна, урожайність. 
Постановка проблеми. У сучасних умовах 

господарювання обробіток ґрунту, системи удоб-
рення, сівозміни залишаються важливою складо-
вою зональних систем землеробства, що забез-
печує не лише регулювання продуктивності орних 
земель, енергетичних витрат, підвищення родю-
чості, ефективне використання добрив, освоєння 
інтенсивних технологій вирощування сільськогос-
подарських культур [1, 2 ].  

Водночас існуюча система основного обро-
бітку ґрунту не достатньо досконала і залежить 
від ґрунтової відміни, кліматичних умов та вимог 
рослини. 

Незважаючи на значний обсяг проведених у 
попередні роки досліджень з розробки наукових 
основ та технологічних прийомів вирощування 
культур на дерново-підзолистих ґрунтах [3, 4], до 
останнього часу ряд важливих питань з їх виро-
щування залишається недостатньо вивченим. 
Залежно від технологічних факторів практично не 
з’ясовані особливості формування поживного ре-
жиму польових культур від рівнів мінерального 
удобрення та обробітку ґрунту в умовах Передка-
рпаття на дерново-підзолистих ґрунтах.  

Мета дослідження - встановити вплив різ-
них рівнів мінерального удобрення на агрохімічні 
показники дерново-підзолистого ґрунту та продук-
тивність культур ланки польової сівозміни за різ-
ноглибинного його обробітку. 

Вихідний матеріал, методика та умови 
проведення досліджень. Об’єкт дослідження – 
дерново-підзолистий ґрунт, культури ланки 
польової сівозміни. 

Предмет дослідження – різноглибинний ос-
новний обробіток дерново-підзолистого ґрунту, 
варіанти з різними рівнями мінерального удоб-
рення культур ланки польової сівозміни. 

Експериментальна робота проводилась 
протягом 2012-2014 рр. в стаціонарному досліді 

кафедри агрохімії і ґрунтознавства на базі денд-
рологічного парку «Дружба» Інституту природни-
чих наук Прикарпатського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника, на типовому для 
зони Передкарпаття дерново-
середньопідзолистому поверхнево оглеєному 
середньосуглинковому ґрунті. Йому властива чітка 
диференціація грунтового профілю на генетичні 
горизонти з добре розвиненими підзолистим (Е) 
та ілювіальним (І) горизонтами. Внаслідок лабо-
раторних аналізів встановлено, що в орному шарі 
-1,9% гумусу, з глибиною його відсотковий запас 
різко зменшується. Реакція ґрунту сильнокисла та 
кисла (pH сольової витяжки 3,5-5,0), кількість увіб-
раного Ca в ґрунтах цієї групи становить 6,3 мг.-
екв., Mg 2,5 мг.-екв. на 100 г ґрунту, що вказує на 
низьку їх насиченість основами. Грунти бідні на 
азот, а кисла реакція пригнічує процеси нітри-
фікації. Тому нагромадження рухомих сполук азоту 
проходить повільно. Вміст рухомих сполук фосфо-
ру становить 4,7-6,5 мг і калію 4,3-6,3 мг на 100г 
ґрунту. В цілому ґрунти бідні на поживні речовини.  

Методика проведення досліджень та техно-
логія вирощування культур є загальноприйнятою. 
Дослідження проводились з різноглибинним осно-
вним та поверхневим обробітком в ланці польової 
сівозміни:  

1. Пшениця ( сорт Зимоярка); 
2. Ячмінь ярий (сорт Галактик); 
3. Вико-вівсяна суміш (сорт Білоцерківська 

60-70%, Чернігівський 28-40%) 
Схема досліду включала такі основні фак-

тори: 
фактор А – обробіток ґрунту: 
1. Оранка 20-22см 
2. Оранка 14-16 см 
3. Дискування в два сліди 10-12см 
фактор В – рівень мінерального удобрення:  
1. Без внесення добрив (контроль) 


