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Мета. Дослідити вплив органічних систем удобрення 
на зміни кількісного і якісного складу гумусу 
в 10-пільній зернопросапній сівозміні на сірому 
лісовому крупнопилуватому легкосуглинковому 
ґрунті північної частини лісостепу України.  
Методи. польовий, лабораторний, математичний. 
Результати. використання ґрунту без внесення 
добрив призвело до значних втрат гумусу та 
погіршення якісного складу через мінералізаційні 
процеси, які переважають над іммобілізаційними. 
Збільшилася кількість фульвокислот і зменшився 
вміст гумінових кислот. Тип утворення гумусу — 
фульватно-гуматний. За умови застосування 12 т/га  
гною вміст гумусу був близький до вихідного 
значення, але досягти позитивного його балансу не 
вдалося. підвищилася кількість гумінових кислот та 
зменшилася — фульвокислот, особливо в орному 
шарі ґрунту. Тип утворення гумусу в орному шарі — 
гуматно-фульватний, в підорному — фульватно-
гуматний. при застосуванні 24 т/га гною вміст гумусу 
досяг позитивного балансу з істотним поліпшенням 
якісних показників, щодо 12 т/га гною — значно 
збільшилася кількість гумінових і зменшилася 
кількість фульвокислот в орному і підорному шарах 
ґрунту. відношення Сгк:Сфк: в орному шарі — 1,90, 
у підорному — 1,22. Тип утворення гумусу — 
гуматно-фульватний. Висновки. встановлено, що 
застосування 12 т/га гною в зернопросапній сівозміні 
є недостатнім для підтримання бездефіцитного 
балансу гумусу, але якісні показники гумусу значно 
покращилися порівняно з контролем. ефективнішою 
є доза гною 24 т/га, яка забезпечує позитивний 
баланс гумусу та поліпшення його якісного складу 
в орному та підорному шарах ґрунту.

Важливість вивчення питання підвищення 
родючості різних ґрунтів у землеробстві була 
і залишається з огляду на зниження викорис-
тання добрив, особливо органічних, через 
занепад тваринницької галузі. Підстилковий 
гній — цінне органічне добриво. Його хімічний 
склад та удобрювальна цінність високі. З гноєм 
в ґрунт надходить близько 75% азоту у формі 

Ключові слова: гумус, гумінові і фульвокислоти, тип гумусу,  
фракційно-груповий склад гумусу, оптична щільність.

органічних сполук і 25% — у формі амонію 
[15]. У свіжому гноєві великої рогатої худоби 
міститься понад 20% органічної речовини — 
це готові гумінові сполуки (кислоти), 0,4 – 0,5% 
азоту, 0,2 фосфору, 0,5 – 0,6% калію, мікро-
елементи тощо [1, 12]. За останні 17 – 20 років 
у землеробстві України на 1 га ріллі вносили 
від 0,52 до 1 т/га гною [3]. Такі мізерні дози 
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органічних добрив не зумовлюють зростан-
ня гумусу в ґрунті, його втрати сягають 0,2 –  
0,6 т/га, баланс гумусу від’ємний. З усіх засобів 
впливу на гумусовий стан ґрунту найефектив-
нішими є органічні добрива [2]. З рослинних 
решток на гумусові речовини перетворюєть-
ся тільки 20 – 30% [7] від їх загального надхо-
дження в ґрунт. Поєднане застосування гною 
і рослинних решток поліпшує гумусовий стан 
і поживний режим ґрунту, його водно-фізичні 
властивості, структуру та підвищує врожайність 
польових культур [4, 10].

Вплив гною на гумусний стан ґрунтів пе-
редусім залежить від доз [1, 6], способу та 
періодичності внесення і типу ґрунту [1, 10, 
12, 13]. Збільшення вмісту гумусу за внесен-
ня гною відбувається на ґрунтах, що мають 
вищий рівень родючості [11]. На сірих лісових 
ґрунтах України для створення бездефіцит-
ного балансу гумусу залежно від структури 
сівозмін слід вносити 12 – 15 т/га, а на чор-
ноземах — 8 – 9 т/га підстилкового гною [10].

Мета досліджень — вивчити вплив різних 
доз органічних добрив за тривалого внесення 
в сірому лісовому ґрунті у ланці зернопросап-
ної сівозміни на формування загального та 
якісного складу гумусу.

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
дження агрохімічної оцінки різних доз органіч-
них добрив проводили у тривалому польовому 
досліді відділу агрохімії ННц «інституту земле-
робства НААН», закладеному в 1961 р. Ґрунт 
дослідного поля — сірий лісовий крупнопилува-
тий легкосуглинковий, який характеризувався 
такими показниками перед закладенням дослі-
ду у 1961 р. в 0 – 20-сантиметровому шарі ґрун-
ту: гумусу (за Тюріним) — 1,45%, загального 

азоту (за Кьєльдалем) — 0,071%, рухомого 
фосфору (за Чириковим) — 4,8 мг/100 г ґрунту, 
обмінного калію (за Масловою) — 4,6 мг/100 г  
ґрунту. Вивчали вплив систематичного засто-
сування підстилкового гною 12 і 14 т/га упро-
довж 45 років на фоні періодичного вапнування 
(двічі за ротацію) на зміни загальних і якісних 
показників гумусу на кінець IV — початок 
V ротації 10-пільної зернопросапної сівозмі-
ни (ланка сівозміни: ячмінь ярий, конюшина 
на зелений корм й озима пшениця). У ґрунто-
вих зразках визначали вуглець за методикою 
Б.А. Нікітіна і В.Я. Фішмана [5]. Фракційно-
груповий склад визначали згідно з методикою 
В.В. Пономарьової і Т.А. Плот нікової [9], оптич-
ну щільність гумінових кислот — за методикою 
Т.А. Плотнікової і В.В. По номарьової [8].

Результати досліджень. Аналіз резуль-
татів (табл.  1) показав, що без застосуван-
ня добрив вміст гумусу в орному шарі ґрунту 
зменшився у відносних величинах на 27,93%, 
відносно вихідного рівня — 1,45%. У під-
орному шарі ґрунту його вміст становив — 
0,772%, що менше від орного шару на 26,12%. 
Зменшення гумусу відбулося через мінералі-
заційні процеси, які переважали над іммобі-
лізаційними.

Застосування 12 т/га гною сприяло підви-
щенню вмісту гумусу в орному шарі ґрунту 
до 1,424%, що більше від контролю на 36,27%, 
а до вихідного рівня його величина була мен-
шою на 1,79%. У підорному шарі ґрунту вміст 
гумусу становив 1,005%, що більше від конт-
ролю на 30,18%. Така доза гною хоч і поліп-
шила гумусовий стан ґрунту, але не забезпе-
чила бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті. 
Розрахунки балансу гумусу доводять: щоб 
досягти бездефіцитного балансу гумусу, слід 
вносити не 12 т/га гною, а 13,9 т/га. За вне-
сення 24 т/га гною вміст гумусу в орному шарі 
ґрунту збільшився до 1,623%, що свідчить 
про формування позитивного балансу гумусу, 
вміст якого більший ніж 12 т/га гною на 13,97%. 
У підорному шарі ґрунту вміст гумусу становив 
1,239% з перевищенням на 23,26% порівняно 
з варіантом 6 за внесення 12 т/га гною. 

 Аналіз якісного складу гумусу (табл. 2) у ва-
ріанті без застосування добрив показує, що 
якість гумусу погіршилася через зменшення 
вмісту гумінових кислот та зі збільшенням вміс-
ту фульвокислот (особливо в підорному шарі 
ґрунту) за рахунок фракцій: № 1, яка вільна 
і зв’язана з рухомими півтораокислами, № 2, що 
зв’язана з кальцієм, та № 3, яка зв’язана з гли-
нистою фракцією і стійкими півтораокислами. 

1. вплив органічної системи удобрення на зміни 
гумусу в ґрунті за період 1961 – 2004 – 2006 рр. 

Варіант
Шар 

ґрунту, см

Загальний гумус

% ± % %

1
Без добрив

0 – 20
20 – 40

1,045
0,772

 – 
 – 

100
100

6
12т/га гною

0 – 20
20 – 40

1,424
1,005

0,379
0,223

36,27
30,18

18
24т/га гною

0 – 20
20 – 40

1,623
1,239

0,578
0,467

55,31
60,49

НіР05 (0 – 20 см)
НіР05 (20 – 40 см)

0,24
0,12

4,41
2,99

Примітка. Вихідний вміст гумусу в орному шарі 
ґрунту — 1,45%.
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 Кількість фульвокислот збільшилася 
в орному шарі ґрунту до 35,3%, що більше, 
ніж кількість гумінових кислот на 41,65%, у під-
орному шарі ґрунту — на 38,93%, що більше 
на 90,37%, ніж гумінових кислот у цьому шарі 
ґрунту. Через такий розподіл кислот відношен-
ня Сгк:Сфк в орному шарі ґрунту становить 0,70, 
у підорному — 0,52. Тип формування гумусу — 
фульватно-гуматний.

За внесення гною 12 т/га якісні показники гу-
мусу значно поліпшилися. В орному шарі вміст 
гумінових кислот збільшився на 21,91%, у під-
орному — на 19,107% порівняно з контролем. 
Збільшення кількості гумінових кислот відбу-
лося в орному шарі за рахунок фракції № 1 — 
на 40,1% і № 3 — на 20,71%, а в підорному 
шарі ґрунту за рахунок фракції № 1 на 104,78% 
і на незначну величину — фракції № 2 та № 3. 
Відбулося зменшення кількості фульвокислот 
в орному шарі ґрунту порівняно з контролем 
на 36,83% за рахунок усіх фракцій і, особливо, 
агресивної фракції № 1а. У підорному шарі 
також відбулося зменшення кількості фуль-
вокислот порівняно з контролем на 23,76% за 
рахунок тих самих фракцій, що й в орному шарі  
ґрунту. Така зміна гумінових і фульвокислот 
забезпечила відношення Сгк:Сфк в орному шарі 
ґрунту — 1,36, у підорному — 0,82. Тип гумусу 

в орному шарі — гуматно-фульватний, у під-
орному — фульватно-гуматний. Значно збіль-
шилась оптична щільність гумінових кислот 
порівняно з контролем.

Застосування гною 24 т/га сприяло значно-
му поліпшенню формування якісного складу 
гумусу порівняно з 12 т/га гною. Сума гу-
мінових кислот збільшилася в орному шарі 
до 34,71%, що більше на 14,25% до дози 
гною 12 т/га. Збільшення гумінових кислот 
відбулося за рахунок усіх фракцій і, особли-
во, фракції № 1 — 20,85%. 

У підорному шарі ґрунту вміст гумінових кис-
лот також збільшився до 25,88%, що більше 
на 6,24% порівняно з варіантом 6, за рахунок 
усіх фракцій. Уміст фульвокислот в орному шарі 
зменшився до 18,25%, що менше від дози гною 
12 т/га на 18,16%, у підорному шарі ґрунту вміст 
фульвокислот становив 21,14%, що менше, ніж 
у варіанті 6, на 28,77%. ці зменшення відбулися 
за рахунок усіх фракцій і, особливо, фракцій № 2  
та № 3. Завдяки зменшенню фульвокислот та 
підвищенню гумінових кислот співвідношення 
Сгк:Сфк в орному шарі розширилося до 1,90, 
у підорному — 1,22. Тип утворення гумусу — гу-
матно-фульватний. Значно поліпшилася оптич-
на щільність гумінових кислот до 6,9 в орному 
і до 4,4 у підорному шарі ґрунту.

2. фракційний склад гумусу, % від загального вуглецю в ґрунті (середнє за 2004 – 2006 рр.)

№
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1 2 3 Сума 1а 1 2 3 Сума

1 0 – 20 0,606 7,09 9,91 7,92 24,92 4,45 7,60 13,35 9,90 35,3 60,22 0,70 39,78 4,04
20 – 40 0,448 3,35 9,37 7,73 20,45 5,13 9,16 14,15 10,49 38,93 59,38 0,52 40,62 3,03

6 0 – 20 0,826 9,93 10,89 9,56 30,38 3,75 4,63 9,20 4,72 22,30 52,68 1,36 47,32 6,2
20 – 40 0,583 6,86 10,29 7,20 24,35 3,95 5,31 13,39 7,03 29,68 54,03 0,82 45,47 3,5

18 0 – 20 0,942 12,00 12,20 10,51 34,71 3,50 5,31 4,77 4,67 18,25 52,96 1,90 47,04 6,9
20 – 40 0,719 7,37 10,57 7,94 25,87 3,47 7,10 5,28 5,29 21,14 47,02 1,22 52,99 4,4

Установлено, що без застосування добрив 
в зернопросапній сівозміні спостерігалося 
зменшення вмісту гумусу та погіршення його 
якісних показників, особливо у підорному шарі 
ґрунту. При застосуванні 12 т гною на 1 га 
сівозмінної площі вміст гумусу зріс і його якісні 
показники покращилися порівняно з контроль-
ним варіантом, але досягти бездефіцитно-
го балансу гумусу неможливо. Як показують 
розрахунки, щоб сформувати бездефіцитний 

баланс гумусу, слід вносити 13,9 т/га гною. 
Внесення 24 т гною на 1 га сівозмінної площі 
забезпечує позитивний баланс гумусу, при цьо-
му поліпшуються його якісні показники в орно-
му і підорному шарах ґрунту. Тип утворення 
гумусу — гуматно-фульватний. Застосування 
гною в інтенсивному землеробстві у дозах, що 
перевищують потребу культур в живленні, 
сприяє підвищенню гумусованості ґрунту та 
поліпшенню якісних показників гумусу.

Висновки
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