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Мета. визначити вплив різних варіантів 
удобрення на сезонну динаміку 
органічних речовин чорнозему типового. 
Методи. польовий, лабораторно-
аналітичний, математичний та 
статистичний. Результати. установлено, 
що застосування соломи та сидератів 
разом із мінеральними добривами значною 
мірою впливає на сезонну циклічність 
органічних речовин у чорноземі типовому. 
Висновки. за використання удобрення — 
солома 1,2 т/га+N12+сидерати+N78P68K68 
на чорноземі типовому легкосуглинковому 
Лісостепу правобережного спостерігається 
висока амплітуда коливань умісту  
органічної речовини, гумусу і рухомих  
гумусних речовин з квітня по жовтень 
місяць, а надходження великої кількості 
свіжої органічної речовини до ґрунту 
посилює інтенсивність відновлення цих 
показників до початкового рівня.

Основою відтворення родючості ґрунту є 
забезпечення в ньому бездефіцитного ба
лансу органічної речовини, що позитивно 
впливає на основні властивості ґрунту та 
його родючість. Органічна речовина в ґрунті 
виконує функції системного координатора 
процесів і режимів, забезпечує життєздат
ність мікрофлори, сприятливі умови і доступ
ність елементів живлення для рослин, при
швидшує кругообіг речовин та енергетичний 
рівень процесів у ґрунті й рослині. Водночас 
дедалі більше досліджень свідчать про те, 
що у відтворенні родючості найважливішу 
роль відіграє не загальний уміст органічних 
речовин, а їх рухомі сполуки [8, 12].

На думку вчених [7], зниження родючості 
чорноземів, які тривалий час перебувають 
у сільськогосподарському використанні, по
яснюється не стільки зменшенням загально
го вмісту гумусу, скільки втратою сезонного 
ритму руйнування і новоутворенням гумусних 

Ключові слова: чорнозем типовий, органічна речовина, гумус, рухомі гумусні речовини,  
солома, сидерати, мінеральні добрива.

речовин. Унаслідок цього чорноземи значною 
мірою втрачають родючість і для отримання 
високих урожаїв необхідно застосовувати 
органічні добрива.

Нині дедалі більше дослідників наголо
шують на необхідності відновлення само
регулятивної функції чорноземів як основи 
розширеного відтворення їх родючості та 
біопродуктивності [4, 10]. На їхню думку, 
для ґрунтів важливішим є не стільки підви
щення вмісту органічної речовини, скільки 
відновлення її сезонної циклічності [9].

Мета досліджень — визначити вплив 
удобрення на сезонну динаміку органічних 
речовин чорнозему типового.

Матеріали та методи досліджень. Дослі
дження проводили на стаціонарному досліді 
кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів 
імені проф. М.К. Шикули у 2012 – 2014 рр., 
закладеному в науководослідному господар
стві «Великоснітинське» Фастівського району 
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Сезонна динаміка вмісту органічної речовини 
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Сезонна динаміка вмісту органічної речовини 
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Сезонна динаміка вмісту гумусу 
залежно від удобрення грунту в шарі
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Сезонна динаміка вмісту гумусу 
залежно від удобрення грунту в шарі
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Сезонна динаміка вмісту рухомих гумусних 
речовин залежно від удобрення грунту 
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Сезонна динаміка вмісту рухомих гумусних 
речовин залежно від удобрення грунту 
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Київської області на чорноземі типовому лег
косуглинковому. Варіанти удобрення (нор  
ми на 1 га сівозмінної площі): без добрив 
(контроль); солома 1,2 т/га+N12+N55P45K45; 
солома 1,2 т/га+N12+N78P68K68; солома  
1,2 т/га+N12+сидерати+N55P45K45; солома  
1,2 т/га+N12+сидерати+N78P68K68. Як сиде
рати після пшениці озимої висівали гірчицю 
білу, урожайність якої становила близь
ко  180 ц/га. Обробіток ґрунту був загаль
ноприйнятим для цієї ґрунтовокліматич
ної зони.

Загальний уміст гумусу та органічної 
речовини визначали за методом Тюріна 
в модифікації Симакова [11], рухомі гумусні 
речовини — у безпосередній 0,1н витяжці 
NaOH [6].

Результати досліджень. Дослідження 
динаміки вмісту органічної речовини в чор
ноземі типовому показали нестабільність 
її показників упродовж року (рисунок). За 
визначення вмісту органічної речовини 
в різні терміни (квітень, червень, серпень, 
жовтень) спостерігалося деяке зменшення 
її кількості в період активної вегетації рос
лин і збільшення після збирання сільсько
господарських культур. Слід зазначити, що 
сезонна динаміка органічної речовини чор
ноземів відповідає особливостям розвитку 
фітоценозу, коли пришвидшений ріст рослин 
у 1й половині вегетаційного періоду супро
воджується наростанням мікробіологічної 
активності та інтенсивності мінералізації 
гумусу [1].

Серед варіантів удобрення найбільший 
вплив на відновлення органічної речовини 
в ґрунті мало внесення соломи та сидератів 
на фоні мінеральних добрив. За таких умов 
незалежно від шару ґрунту спостерігалася 
найвища амплітуда річного коливання вмісту 
органічної речовини, найменшу сезонну ди
наміку відзначено на контролі.

На думку дослідників [3, 14], найефектив
нішим поповненням умісту гумусу є заміна 
гною поєднаним застосуванням сидератів 
і нетоварної частини врожаю. У середньому 
солома пшениці озимої на 95% складаєть
ся з органічних речовин, серед яких 45% 
вуглецю, а сидерати (гірчиця біла) — від
повідно на 89 та 37%) [3]. Найвищу цикліч
ність умісту гумусу у верхніх шарах ґрунту 
виявлено у варіанті удобрення, де вноси
ли солому та сидерати на фоні мінераль
них добрив. За такого удобрення в шарі 
ґрунту 0 – 10 см амплітуда коливань умісту 

гумусу становила 0,28%, у шарі 10 – 20 см —  
0,20%. За рахунок надходження значної 
кількості соломи та свіжої біомаси сидера
тів посилюється мікробіологічна діяльність 
у ґрунті, і вміст гумусу відновлюється до по
чаткового рівня.

Дещо нижчою циклічність вмісту гумусу ви
явилася на контролі та у варіанті удобрення, 
де вносили солому з мінеральними добри
вами, оскільки за цих умов меншими є коли
вання рухомої частини гумусу і надходження 
органічних решток.

Якщо накопичення гумусу характеризує 
загальну родючість ґрунту, то рухома його 
частина є найближчим резервом, що забез
печує рослини рухомими органічними речо
винами, створює сприятливі умови для їх 
розвитку, забезпечує високу врожайність 
сільськогосподарських культур.

На вміст і динаміку рухомих форм гуму
су діє багато різних факторів. Однак вва
жається, що найістотніший вплив на вміст 
рухомої частини гумусу мають системи удоб
рення та вегетуючі рослини. Так, за наши
ми дослідженнями, найбільший уміст ру
хомих органічних речовин на всіх об’єктах 
досліджень спостерігається на початку ве
гетації, коли накопичується вегетативна 
маса і відбувається інтенсивне поглинання 
поживних речовин, які містяться в гумусі, 
та підвищується мікробіологічна активність 
ґрунту. За цих умов зменшується частка 
стабільного гумусу і значно зростає вміст 
рухомих гумусних речовин. 

Позитивний вплив унесення соломи чи 
сидератів разом із мінеральними добривами 
на відновлення органічних речовин у ґрунті 
відзначають дослідники [2, 13]. Результати 
наших досліджень підтверджують, що най
вищий рівень та амплітуда коливань умісту 
рухомих гумусних речовин спостерігаються 
за внесення соломи і сидератів на фоні мі
неральних добрив. За таких умов коливання 
кількості рухомих гумусних речовин сягало 
до 0,18%. Це можна пояснити тим, що по
силюється діяльність мікроорганізмів ґрунту, 
а продукти їх напіврозкладу є будівельним 
матеріалом для утворення молодих гумус
них речовин. На контролі вміст рухомої час
тини гумусу впродовж сезону був майже 
на одному рівні, де його сезонна динаміка 
становила близько 0,07%. Це свідчить про 
відсутність накопичення цієї складової гуму
су за низького надходження в ґрунт свіжої 
органічної речовини.
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За використання удобрення — солома 
1,2 т/га+N12+сидерати+N78P68K68 на чор
ноземі типовому легкосуглинковому Лісо
степу Правобережного спостерігається 
висока амплітуда коливань умісту органіч
ної речовини (до 0,42%), гумусу (до 0,28%) 

і рухомих гумусних речовин (до 0,18%) 
з квітня по жовтень місяць, а надходжен
ня великої кількості свіжої органічної речо
вини в ґрунт посилює інтенсивність від
новлення цих показників до початкового 
рівня.

Висновки


