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складову чорнозеМу типового 

Мета. вивчити вплив меліоранту на зміни вмісту 
загального гумусу і його фракцій у слабокислому 
чорноземі типовому. Методи. здійснено фізико- 
хімічний і агрохімічний аналізи зразків ґрунту 
і рослин та фенологічні  спостереження за ростом 
і розвитком рослин. Результати. використання 
дефекату в одній нормі сасо3, розрахованій  
за показником гідролітичної кислотності ґрунту 
(4,9 т/га у фізичній вазі), сумісно з мінеральним 
добривом (N90P60K90) восени під дискування стер-
ні з подальшим приорюванням підвищило вміст 
загального гумусу до 3,5%, загального вуглецю — 
до 2,02% за вмісту гумінових кислот 0,49% від 
маси ґрунту за показників на контрольних варіан-
тах досліду: 3,3%; 1,91; 0,49% відповідно.  
Висновки. внесення дефекату, отриманого за 
новою технологією, сприяє відновленню процесів 
меліорації і гуміфікації органічної речовини  
в слабокислому чорноземі типовому.

В умовах Центрального Лісостепу України 
переважають ґрунти з низьким і середнім 
вмістом загального гумусу. Ґрунтів з підви-
щеним і високим вмістом гумусу майже не-
має. Щодо слабокислих чорноземів типових 
вилугуваних, то вміст загального гумусу низь-
кий — 2,5 – 3%.

Попередніми дослідженнями встановлено 
істотний вплив вапнування на гумусний стан 
ґрунтів. Внесений з меліорантами кальцій 
запобігає вимиванню гумусу в нижні шари, 
забезпечує сприятливіші умови для розкла-
дання рослинних решток та їх гуміфікації, 
завдяки чому поліпшується якість гумусу 
й уповільнюється процес його мінералізації.

Установлено, що вапно й обмінний кальцій 
сприяють збереженню гумусових речовин 
у вигляді гуматів кальцію та інших складні-
ших органо-мінеральних сполук. Прикладом 
можуть бути високогумусні дерново-карбо-
натні ґрунти, які утворились на карбонатній 
морені в зоні поширення підзолистих ґрунтів. 
Інколи багаті на вапно ґрунти мало гумусні; 
прикладом можуть бути сіроземи, де завдяки 
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інтенсивній діяльності мікроорганізмів міне-
ралізуються не тільки органічні залишки, а й 
гумусові речовини [3].

Важливим є результат, який узгоджуєть-
ся з теоретичним обґрунтуванням впливу 
карбонату кальцію на процеси мінералізації 
та гуміфікації біомаси з експерименталь-
ним доведенням позитивного його впливу 
на процеси розкладання–нагромадження гу-
мусу в ґрунтах орних земель. Установлено, 
що карбонат кальцію в кислому середови-
щі сприяє прискоренню гуміфікації та мі-
нералізації сирої органічної маси, що різко 
уповільнює процес мінералізації гумусу.  
І навіть в умовах гострого дефіциту свіжої 
органічної речовини вапно сприяє знижен-
ню темпів мінералізації гумусу в 1,4 раза 
[5, 6].

Вапнування дерново-підзолистих ґрунтів 
(систематичне застосування дефекату, кар-
бонату кальцію) знижувало швидкість міне-
ралізації гумусу. Внесення дефекату з гноєм 
у ґрунт під буряки цукрові сприяє підвищен- 
ню умісту загального гумусу в орному шарі 
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ґрунту на 0,58% та позитивно впливає на на-
копичення загального гумусу з додатковим 
надходженням органічної речовини з дефе-
катом (12 – 15%). Водночас оптимізується 
якісний склад гумусу. У складі гумінових кис- 
лот відбувається збільшення гуматів кальцію 
та зменшення фракцій рухомих гумінових 
і фульвокислот за зростання співвідношення 
вуглецю гумінових кислот до вуглецю фуль-
вокислот [7, 8].

Мета досліджень – вивчити вплив ме-
ліоранту (дефекату,  отриманого за новою 
технологією – сухого, очищеного від домі-
шок) на зміни вмісту загального гумусу і його 
фракцій у слабокислому чорноземі типовому 
вилугуваному малогумусному. 

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
дження проводили впродовж 2011 – 2013 рр. 
в Уладово-Люлинецькій дослідно-селекцій- 
ній станції Інституту біоенергетичних куль- 
тур і цукрових буряків НААН, розташованої 
в умовах Центрального Лісостепу України. 
Польові досліди проводили в зерно-буря- 
ковій сівозміні на слабокислому чорнозе- 
мі типовому вилугуваному. Площа посів- 
ної ділянки — 100 м2, облікової — 50 м2. 
Агрохімічна характеристика орного шару 
ґрунту така: гумусу — 3,3%, загального азо-
ту — 0,28%, рухомих форм фосфору — 160,3 
мг/кг, обмінного калію — 80,4 мг/кг ґрун-
ту, рНсол — 5,3, Нгідр — 3,96 мг-екв на 100 г 
ґрунту. Для визначення доз унесення мелі-
оранту враховано вміст у сухому дефека-
ті: СаСО3+МgCO3 – 84,5%; N — 0,6 – 0,8%; 

P2O5 — 0,7 – 0,9%; K2O — 0,7 – 1,0%; органіч-
них речовин — 13 – 15%; вологість — 3,2%. 
Меліорант вносили восени під дискування 
стерні з подальшим приорюванням у дозах, 
розрахованих за гідролітичною кислотністю 
і показником рНсол ґрунту.

Для фізико-хімічного й агрохімічного ана-
лізів проведено відбір зразків ґрунту і рослин 
та здійснено фенологічні спостереження за 
ростом і розвитком рослин згідно з методи-
кою досліджень рослих цукрових буряків [6]. 

Результати досліджень. Основою ро-
дючості ґрунту є вміст загального гумусу, ха-
рактер нагромадження якого визначається 
рівнем інтенсифікації у зерно-буряковій сіво-
зміні. Гумус — основний показник потенційної 
родючості ґрунту, він акумулює сонячну енер-
гію та є джерелом для підтримки біохімічних 
процесів, які зумовлюють ґрунтотворення.

У наших дослідженнях з вивчення дії де-
фекату, отриманого за новою технологією 
(сухого очищеного від домішок) і внесеного 
восени після збирання пшениці озимої під 
дискування стерні з подальшим приорюван-
ням на слабокислому чорноземі типовому 
вилугуваному малогумусному, встановлено 
позитивний його вплив на органічні склад-
ники досліджуваного ґрунту (табл. 1, ри-
сунок).

 Так, у варіанті без унесення меліоранта 
і мінеральних добрив, під впливом лише сі-
возмінного фактора уміст гумусу залишався 
на висхідному рівні і становив 3,3%, як і за 
внесення повного мінерального добрива.

1. вплив внесення дефекату, отриманого за новою технологією, на вміст загального гумусу в сла-
бокислому чорноземі типовому вилугуваному малогумусному (середнє за 2011 – 2013 рр.), % 

Варіант досліду Шар ґрунту, см Гумус, %

Без добрив (контроль) 0 – 30 3,30

30 – 50 3,00

N90P60K90 0 – 30 3,30

30 – 50 3,05

1 н СаСО3 за Нг 4,9 т/га у ф. в. 0 – 30 3,25

30 – 50 2,80

1 н СаСО3 за Нг 4,9 т/га у ф. в.+  N90P60K90 0 – 30 3,50

30 – 50 3,10

1 н СаСО3  за рНсол 3,7 т/га у ф. в. 0 – 30 3,30

30 – 50 3,25

1 н СаСО3  за рНсол 3,7 т/га у ф. в. + N90P60K90 0 – 30 3,40

30 – 50 2,95

Примітка.  1 н – одна норма; Нг – показник гідролітичної кислотності (до табл. 1 і 2).
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За застосування дефекату в одній нормі 
за показником гідролітичної кислотності (Нг) 
(4,9 т/га у ф. в.) та в одній нормі за рНсол 
(3,7 т/га у ф. в.) цей показник становив 3,25 
і 3,30% відповідно.

Завдяки внесенню меліоранту з міне-
ральним добривом у цих нормах (N90P60K60) 
вміст гумусу підвищився до 3,50 і 3,40%, що 
на 0,20 і 0,10% більше порівняно до конт-
рольного варіанта.

За внесення меліоранту в одній нормі 
СаСО3, розрахованій за Нг досліджуваного 
ґрунту (4,9 т/га у ф. в.) сумісно з повним мі-
неральним добривом (N90P60K90), визначено 
максимальне підвищення вмісту загального 
гумусу — 3,50%, що на 0,20% є більшим по-
рівняно з контрольним варіантом.

Поясненням цього є те, що під дією ме-
ліоранту відбувається відновлення мікробі-
ологічного стану ґрунту і гуміфікація сирої 
органічної маси, яка накопичувалась і не 

мінералізувалась у ґрунті впродовж трива-
лого часу.

Дослідженнями встановлено, що під 
дією дефекату в слабокислому чорнозе-
мі типовому вилугуваному малогумусному 
спостерігається тенденція збільшення за-
гального вуглецю, особливо за внесення ме-
ліоранту в одній нормі СаСО3 за Нг (4,9 т/га  
у ф. в.) сумісно з мінеральними добрива-
ми (N90P60K90). Показник вмісту загального 
вуглецю на цьому варіанті становить 2,02% 
(табл.2). Застосування меліоранту в 1,0 нор-
мі СаСО3, розрахованій за показником рНсол 
(3,7 т/га у ф. в.) окремо та з мінеральним до-
бривом (N90P60K90), не сприяло підвищенню 
вмісту загального вуглецю у досліджуваному 
ґрунті, було на рівні контрольного і варіанта 
з мінеральними добривами – 1,91 і 1,97%.

Внесення дефекату позитивно впливало 
на стабільність групового складу гумусу. 
Хімічна меліорація сприяла зростанню фрак-
цій гумінових кислот у складі гумусу та змен-
шенню частки фульвокислот. Співвідношення 
СГК/СФК зросло з 1,58 у варіанті без добрив 
до 1,64 – 1,67 у варіантах, де вносилия де-
фекат. Внесення дефекату в нормі, розра-
хованій за гідролітичною кислотністю, мало 
стабільніший вплив на склад гумусу, ніж уне-
сення норми меліоранту розрахованої за по-
казником рНсол.

Застосування мінеральних добрив без 
проведення меліоративних заходів змен-
шувало гуматність гумусу. У гумусі зроста-
ла фракція фульвокислот, що призводило 
до утворення гуматно-фульватного типу гу-
мусу зі співвідношенням СГК/СФК, яке дорів-
нювало 1,18, що порівняно з варіантом без 
добрив було меншим на 0,40.

За сумісного внесення мінеральних до-
брив і дефекату негативна дія добрив 
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вплив дефекату, отриманого за новою техно-
логією, на вміст загального гумусу в слабо-
кислому чорноземі типовому вилугуваному 
малогумусному (0–30 см), % 

2. вплив дефекату, отриманого за новою технологією, внесеного під оранку, на вміст вуглецю 
основних груп гумусу в слабокислому чорноземі типовому вилугуваному малогумусному в шарі 
0–30 см (середнє за 2011–2013 рр.), % від маси ґрунту 

Варіант досліду Гумус Сзаг.

в т. ч.
Сгк/Сфк С, залишку

Сгк Сфк

Без добрив (контроль) 3,30 1,91 0,49 0,31 1,58 1,11
N90P60K90 3,30 1,91 0,46 0,39 1,18 1,06
1 н СаСО3 за Нг 4,9 т/га у ф. в. 3,25 1,88 0,50 0,30 1,67 1,08
1 н СаСО3 за Нг 4,9 т/га у ф. в.+ N90P60K90 3,50 2,02 0,49 0,36 1,36 1,17
1 н СаСО3 за рНсол 3,7 т/га у ф. в. 3,30 1,91 0,54 0,33 1,64 1,04
1 н СаСО3 за рНсол 3,7 т/га у ф. в.+N90P60К90 3,40 1,97 0,53 0,40 1,33 1,04
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мінеральних добрив у нормі N90P60K90. 
Отже, внесення дефекату сприяло утво-

ренню стабільніших гумусових речовин 
зі збільшенням частки гумінових кислот у їх 
складі.

на груповий склад гумусу зменшувалась. 
Співвідношення СГК/СФК у зазначених варі-
антах становило 1,33 – 1,36, що на 0,22 – 0,25 
було меншим, ніж у контрольному варіанті 
та на 0,15 – 0,18 більшим, ніж за внесення 

За результатами досліджень, здійснених 
у 2011 – 2013 рр. в умовах Центрального 
Лісостепу України, встановлено, що вне
сення в зернопросапній сівозміні дефекату, 
отриманого за новою технологією (сухого, 
очищеного від домішок), сприяє відновленню 
процесів мінералізації і гуміфікації органічної 
речовини в слабокислому чорноземі типово
му вилугуваному малогумусному.

За застосування меліоранту в одинар
ній нормі, розрахованій за показником гідро
літичної кислотності ґрунту (4,9 т/га у фі
зичній вазі), сумісно з мінеральним добривом 
(N90P60K90) восени під дискування стерні 

з подальшим приорюванням вміст загального  
гумусу в ґрунті підвищився до 3,5%, що на 
0,2% більше порівняно до контрольного ва
ріанта.

У провапнованому ґрунті вміст загально
го вуглецю зріс до 1,97 – 2,02%. За внесення 
однієї норми меліоранту (4,9 т/га у ф. в.) 
з мінеральним добривом (N90P60K90) за на
веденою технологією вміст загального 
вуглецю підвищився до 2,02%, що на 0,11% 
більше, ніж у контрольному варіанті.

Уміст гумінових кислот підвищився 
до 0,50 – 0,54% від маси ґрунту, а співвідно
шення СГК/СФК  становило 1,64 – 1,67.
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