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Мета. Вивчити економічну ефективність застосування 
органічної та мінеральної систем удобрення 4-пільної 
сівозміни за різних систем обробітку ґрунту.  
Методи. польові, лабораторні, статистичні.  
Результати. Дослід жено витрати на застосування 
органічної та мінеральної систем удобрення культур ко-
роткоротаційної сівозміни за полицевої та мінімальної 
систем обробітку та розраховані рівні рентабельності. 
Установлено, що застосування мінеральних добрив 
за такого паритету цін, що нині склалися на аграрному 
ринку України на деяких варіантах досліду, було збитко-
вим. Висновки. Установлено, що найвищим рівень рен-
табельності застосування добрив був за мінеральної й 
органічної систем удобрення відповідно за мінімальної 
та полицевої систем обробітку ґрунту — 25,2 і 15,2%.

В умовах ринкової економіки застосування 
мінеральних та органічних добрив є основ-
ним засобом для підвищення рентабельності 
вирощування сільськогосподарських куль-
тур, але високі ціни на мінеральні добрива 
та висока собівартість органічних добрив 
потребують економічного обґрунтування їх 
застосування [2, 9, 11, 12].

Для досягнення найповнішої віддачі від 
застосування добрив слід дотримуватися 
науково обґрунтованого співвідношення між 
елементами живлення та оптимальних стро-
ків внесення [13].

Середні норми внесення добрив, на дум-
ку багатьох учених, забезпечують їх найви-
щу ефективність і окупність [3 – 5]. У різних 
дослідженнях вказується на високу ефек-
тивність застосування сидератів та соломи 

Ключові слова: система удобрення, система обробітку,  
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в зерно-бурякових сівозмінах [1, 10]. 
Вплив способів заробки органічної маси 

в ґрунт на ефективність удобрення недо-
статньо висвітлено в літературі [14]. 

Система обробітку ґрунту також впливає 
на економічну ефективність вирощування куль-
тур. Мінімальний обробіток ґрунту має переваги 
завдяки значній економії енергоресурсів [6 – 8].

Мета досліджень — вивчити економіч-
ну ефективність застосування органічної та 
мінеральної систем удобрення 4-пільної сі-
возміни за різних систем обробітку ґрунту.

Методика досліджень. Дослідження про-
водили на дослідному полі Сумського інсти-
туту агропромислового виробництва (нині 
інститут сільського господарства Північного 
Сходу НААН) протягом 2007 – 2010 рр.

Ґрунт — чорнозем типовий крупнопи-
лувато-середньосуглинковий на лесових 
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породах. Площа посівної ділянки 100 м2, 
облікової — 50 м2, повторність досліду — 
3-разова, спосіб розміщення варіантів і по-
вторень — систематичний. 

Вивчали 4-пільну зерно-бурякову сіво-
зміну з таким чергуванням культур: ячмінь 
з підсівом еспарцету — еспарцет — пшениця 
озима — буряки цукрові. 

За контроль прийнято варіант, де добрива 
не використовують. Другим варіантом є орга-
нічна система удобрення, що передбачає ви-
користання на добриво сидератів (сидеральний 
еспарцетовий пар під пшеницю озиму) і нето-
варної продукції рослинництва (солома пшениці 
озимої + N10/т під буряки цукрові, гичка буряків 
під ячмінь з підсівом еспарцету). Третім варі-
антом була мінеральна система удобрення із 
застосуванням мінімальних доз мінеральних 
добрив (припосівне внесення та підживлення).

Різні системи удобрення культур сівозміни 
вивчали по 2-х системах обробітку ґрунту: 
оранка на глибину 22 – 27 см; поверхневий 
обробіток дисковими знаряддями — 6 – 8 см.

Результати досліджень. Застосування 
різних систем удобрення сприяло збільшен-
ню врожайності культур сівозміни. Вартість 
приросту врожаю вищою була за мінеральної 
системи удобрення (1694 – 2159 грн/га). За 
органічної системи ці показники значно нижчі 
(166 – 584 грн/га). 

Результати проведених досліджень свід-
чать, що в середньому за 2007 – 2010 рр. еко-
номічна ефективність систем застосування 
добрив була різною та істотно залежала від 
систем обробітку ґрунту в сівозміні. Зокрема, за 

полицевої системи обробітку ґрунту ефектив-
нішою була органічна система удобрення, за 
мінімальної — мінеральна, не дивлячись на те, 
що вартість приросту врожаю була вища за 
мінеральну систему удобрення. Проте витрати 
на застосування добрив за мінеральної систе-
ми удобрення становили 1723,9 – 1736,7 грн/га,  
за органічної — лише 375,3 – 507,1 грн/га. 

Застосування мінеральних добрив за та-
кого паритету цін, що нині склалися на аграр-
ному ринку України, було збитковим —  – 42,7 
і  – 207,5 грн/га відповідно за мінеральної сис-
теми удобрення на тлі полицевого обробітку 
ґрунту та органічної системи і мінімальної 
системи обробітку ґрунту.

Рівень рентабельності застосування до-
брив був найвищим за мінеральної та ор-
ганічної систем удобрення відповідно за 
мінімальної і полицевої систем обробітку 
ґрунту — 25,2 і 15,2%.

Найвищий рівень збитковості застосування 
добрив за умовно чистим прибутком ( – 61%) 
був за органічної системи удобрення за міні-
мальної системи обробітку ґрунту в польовій 
сівозміні. це можна пояснити тим, що зеле-
не добриво, гичка буряків цукрових та соломи 
пшениці озимої зароблюються в шар ґрунту 
0 – 10 см і повільніше мінералізуються порівня-
но з умовами, що створюються за полицевого 
обробітку ґрунту. Проте з часом, на нашу думку, 
це має виправитися, позаяк біологічна система 
ґрунту перейде до рівноважного стану і за цих 
умов надходження та мінералізація органічної 
маси будуть зрівноважені і рослини отримува-
тимуть значно більше поживних речовин.

Економічна ефективність систем удобрення культур за різних систем обробітку ґрунту в польовій 
сівозміні (середнє за 2007 – 2010 рр.)

Система 
удобрення

Вартість приросту 
врожаю, грн/га

Витрати, пов’язані 
із застосуванням 

добрив, грн/га

Додатковий умовно 
чистий дохід (збиток), 

грн/га

Рівень рентабельності 
(збитковості) за умовно чистим 

доходом, % 

За полицевої системи обробітку ґрунту
Органічна 584 507,1 76,9 15,2
Мінеральна 1694 1736,7 -42,7 -2,5

За мінімальної системи обробітку ґрунту
Органічна 166 373,5 -207,5 -61,0
Мінеральна 2159 1723,9 435,1 25,2

 Дослідженнями встановлено, що рівень 
рентабельності застосування добрив 
був найвищим за мінеральної й органічної 

систем удобрення відповідно за мінімальної 
та полицевої систем обробітку ґрунту — 
25,2 і 15,2%.

Висновки
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ОгОЛОшення

національна академія аграрних наук України  
оголошує конкурс на зайняття посади директора Кіровоградської  державної 

сільськогосподарської дослідної станції (Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, 
с. Созонівка, вул. центральна, 2)

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють україн-
ською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (канди-
дата наук), стаж наукової або науково-організаційної роботи не менше 10-ти років, 
зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.

Строк подання заяв — 2 міс. з дня опублікування оголошення Академією.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають подати такі документи: 
•  заяву;
•  особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
•  автобіографію;
•  копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
•  перелік наукових здобутків;
•  довідку про наявність або відсутність судимості;
•  витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
•  копію паспорта, засвідчену претендентом; 
•  копію трудової книжки;
•  письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Копії документів, подані претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвід-

чені за місцем роботи претендента або нотаріально. Відповідальність за недостовір-
ність документів несе претендент.

Документи надсилати на адресу:
м. київ-010, вул. Суворова, 9, національна академія аграрних наук України.

У разі неподання повного пакета документів претендент не допускатиметься до 
участі у конкурсі.


