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вступ. Однією з глобальних проблем в аг-
ропромисловому виробництві є забезпечен- 
ня охорони ґрунтів та утримання їх родю-
чості на належному рівні. Сучасний агро-
екологічний стан ґрунтів у різних ґрунтово-
кліматичних зонах України не дає можливості 
виробляти конкурентоспроможну с.-г. про-
дукцію в обсягах для забезпечення продо-
вольчої безпеки держави [1, 2], а землероб-
ство із інтенсивного розвитку1970–1990 рр. 
перейшло на шлях екстенсивного [ 3–5 ].

Перехід землеробства на ландшафтні прин - 
ципи ведення зумовлює вибір способів впли- 
ву на ґрунт та рослину, оптимальних в кон-
кретних елементах агроландшафту. Особли-
вої актуальності такий підхід набуває для 
малобуферних піщаних та глинисто-піщаних 
дерново-підзолистих ґрунтів, що особливо 
потребують підвищення родючості. Ці ґрунти 
займають близько 50% площі ґрунтів дер но-
во-підзолистого типу Полісся України. Вони 
характеризуються низькою природною ро-
дючістю, низьким вмістом гумусу та рухомих 
форм елементів живлення.

Удобрення в сівозміні — це багаторічний 
план застосування добрив, з врахуванням 
родючості ґрунту, біологічних особливостей 
рослин, складу і властивостей добрив, який 
складається на повну ротацію кожної сіво-
зміни.

Мета досліджень — вивчення впливу мі - 
неральних та різних видів органічних доб - 
рив на показники родючості дерново-підзо-
листого ґрунту та урожайність озимого жита 
в сівозміні.

Матеріали та методика досліджень. Дос-
лідження проводили протягом 2006–2010 рр.  
на Поліській дослідній станції ім. Засухіна в 

сівозмінному стаціонарі з вивчення корот-
ко ротаційних сівозмін. Ґрунт дослідної ді-
лянки дерново-слабопідзолистий глинисто-
піщаний. Глибина орного шару 0–22 см з 
такою агрохімічною характеристикою: pH 
(сольове) — 5,5–6,8; гідролітична кислот-
ність 0,83–1,71 мг-екв. на 100 г ґрунту; вміст 
гумусу 0,5–0,9%, загального азоту — 0,039– 
0,041%, рухомого фосфору — 6,0–16,6 мг на 
100 г ґрунту, калію — 3,5–8,9 мг на 100 г  
ґрунту.

Експериментальна робота проводилась в 
стаціонарному досліді, методом закладан- 
ня польового досліду та лабораторних ана-
лізів.

Схема польового досліду мала 6 варіантів: 
5-пільна (1 варіант), 4-пільна (2 варіант), 
3-пільна (3 варіант), 2-пільна (4–6 варіанти). 
Розмір посівної ділянки — 90 м2, облікової —  
40 м2, повторність п’ятиразова (5 — конт-
роль). У досліді використовували сорт жита 
Верхняцьке-32.

Агротехніка вирощування загальноприй-
нята для легких дерново-підзолистих ґрунтів 
Полісся України. Органічні та мінеральні до-
брива вносили згідно схеми досліду в опти-
мальних дозах, рекомендованих для зони  
Полісся. З мінеральних добрив вносили: амі-
ачну селітру, суперфосфат гранульований, 
калій хлористий.

Результати досліджень. Одержані резуль-
тати показали, що формування врожайності 
насіння жита озимого значною мірою зале-
жало від системи удобрення (табл. 2).

В результаті досліджень виявлено, що най-
вища урожайність озимого жита в сівозмінах 
за 5 років, була зафіксована, при насиченні 
озимим житом сівозмін 20–33% у варіанті 1,  
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ту1. Схема польового досліду

№
п/п Сівозміна Культура Удобрення кг діючої речовини Структура

посіву

1 П’ятипільна Сидеральний пар N20 20
Картопля N90Р60К90 + гній 40 т/га 20
Озиме жито N60Р60К60 20
Пелюшка Р60К60 20
Озиме жито N60Р60К60 20

2 Чотирьох- 
пільна

Картопля N90Р60К90 25
Озиме жито N60Р60К60 25
Овес N60Р40К60 25
Сидеральний пар N20 25

3 Трипільна Озиме жито N60Р60К60 33
Сидеральний пар N20 33
Картопля N90Р60К90 + гній 40 т/га 34

4 Двопільна Озиме жито N60Р60К60 50
Картопля 40 т/га гній + солома N30 + озиме жито на сидерат N20 50

5 Двопільна Озиме жито N60Р60К60 50
Картопля N90Р60К90 + солома N30 + озиме жито на сидерат N20 50

6 Двопільна Озиме жито N60Р60К60 50
Картопля N90Р60К90, 40 т/га гній + солома N30 50

2. Урожайність озимого жита в сівозмінах

Варіант
Насичення 

сівозмін озимим 
житом, %

Урожайність, ц/га Середнє за 
2006–2010 рр.2006 2007 2008 2009 2010

1 20 24,9 35,8 23,0 26,9 23,8 26,9
20 21,4 33,2 20,4 22,8 20,2 23,6

2 25 20,3 34,9 19,8 23,9 19,4 23,7
3 33 22,6 35,4 22,1 26,7 20,5 25,5
4 50 24,4 34,7 24,1 26,1 24,9 26,8
5 50 21,0 35,0 21,3 24,0 22,0 24,7
6 50 23,8 33,5 22,2 25,6 22,6 25,5

НІР0,5 — 1,03 0,9 1,0 1,4 1,1 1,1

3. Вплив удобрення та насичення сівозмін озимим житом на вміст рухомого фосфору та калію 
у ґрунті (0–20 см), середнє за 2006–2010 рр.

Варіант Насичення сівозмін 
озимим житом

Вміст рухомого Р2О5,  
мг на 100 г ґрунту

Вміст рухомого К2О,  
мг на 100 г ґрунту

Нr мг/екв. на 100 г 
ґрунту рН сольове

1 40 17,8 5,6 1,8 5,4
2 25 20,0 5,1 2,1 5,4
3 33 16,9 6,1 1,4 5,6
4 50 21,1 7,9 2,0 5,7
5 50 17,3 6,0 1,6 5,7
6 50 17,1 8,2 1,4 5,7

де під озиме жито вносили N60P60K60, а під по-
передник картоплю 40 т/га гній, N90P60K90.

Серед сівозмін із насиченням озимим 
житом 50%, найвища урожайність за 2006– 

2010 рр. була одержана у 4 варіанті, і стано-
вила 26,8 ц/га.

Для правильного диференційованого ви-
користання добрив, велике значення має 
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ґрун тово-агрохімічне обстеження, з метою 
виявлення реакції ґрунту і вміст у ньому ру-
хомих форм поживних речовин.

Аналізуючи дані табл. 3, встановлено — 
найвищий показник гідролітичної кислот-
ності орного шару серед п’ятипільної, чоти-
рипільної і трипільної сівозмін, зафіксовано 
у чотирипільній сівозміні — 2,1 мг/екв. на 
100 г ґрунту (середнє за 5 років).

У двопільних сівозмінах, показник гідролі-
тичної кислотності ґрунту коливався в межах 
від 2,0 до 1,4 мг/екв. на 100 г ґрунту.

Найбільше накопичення рухомого калію в 
ґрунті за 5 років обстежень зафіксовано у 4 
варіанті. Попередником озимого жита була 
картопля, під яку вносили 40 т/га гній + со-
лома N30 + озиме жито на з/д N20. Під озиме 
жито вносили N60P60K60.

Найвищий вміст рухомого фосфору в ґрун-
ті було відмічено у 6–му варіанті (двопільна 
сівозміна). Під озиме жито вносили N60P60K60, 
під попередник, картоплю — 40 т/га гній 
N90P60K90, солома з N30.
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Найбільший урожай зерна озимого жита, 
серед п’яти-, чотири- та трипільної сіво змін, 
було одержано у п’ятипільній сівозміні —  
26,9 ц/га (середнє за 2006–2010 рр.),під озиме 
жито вносили N60P60K60. Попередником ози-
мого жита була картопля, під яку вносили 
сумісно органічні і мінеральні добрива.

Серед трьох варіантів двопільних сівозмін,  
найвищу врожайність озимого жита, одер-
жано у 4 варіанті. Попередником озимого 
жита, також була картопля, під яку вносили 

40 т/га гною + солому N30, озиме жито на 
з/д з N20. Найвищий показник гідролітичної 
кислотності ґрунту (за 2006–2010 рр.) був 
одержаний у 2 варіанті — щороку вносилось 
на 1 га ріллі N72,5P40K52,5. Сумісне внесення ор-
ганічних і мінеральних добрив, дало найвищий 
показник вмісту рухомих фосфатів у ґрунті 
(середнє за 5 років) — 4 варіант. Мінеральна 
та органічна системи удобрення підвищували 
вміст рухомого калію в ґрунті — 8,2 мг на 
100 г ґрунту (6 варіант).
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